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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006407-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE BATISTA DE BRITO BARROS (REQUERENTE)

LINDORNEI JUNIOR BATISTA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUILHERME DE SOUZA APORTA (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

SUZYNEIRE BARBOSA DE SOUZA APORTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1006407-23/2017 Ação: Reparação de Danos Materiais e Morais Autores: 

Rosineide Batista de Brito e Outro. Réus: Sulamérica Cia Nacional de 

Seguros e Outros. Vistos, etc. ROSINEIDE BATISTA DE BRITO e 

LINDORNEI JÚNIOR BATISTA DE BARROS, com qualificação nos autos, 

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

em desfavor SULAMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS, pessoa jurídica 

de direito privado e, SUZYNEIRE BARBOSA DE SOUZA APORTA LUIS 

GUILHERME DESOUZA APORTA, com qualificação nos autos, sobreveio o 

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

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para 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.43 e fl.45) 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., 04 de outubro 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000213-36.2019.8.11.0003

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:

JORGE SHIGUEO KIMURA JUNIOR (REQUERIDO)

 

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

PARTE AUTORA para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o recolhimento 

da Taxa Judiciária no valor R$140,19 ao FUNAJURIS. Além do valor de 

R$14,81 ao Cartório Distribuidor. Para pagamento do FUNAJURIS a guia 

deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br). No botão “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 após clicar em “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”. Escolher a opção “Taxa Judiciária” e preencher com 

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

depois 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 20/2019 - CGJ, art. 

4º. Após efetuados os pagamentos, juntar a guia de Recolhimento do 

Funajuris e todos os comprovantes, conforme Lei nº 7.603/2001.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003171-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO JOSE NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIA ETSUKO NAKA JOUTI (REU)

NEIDE RAMOS DA ROCHA (REU)

MORIO JOUTI (REU)

ESPOLIO DE LAZAIR FERREIRA DA ROCHA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1003171-63/2017 Ação: Adjudicação Compulsória Autor: Arnaldo José 

Nunes. Réus: Morio Jouti e Outros. Vistos, etc. ARNALDO JOSÉ NUNES, 

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

de Adjudicação Compulsória” em desfavor de MORIO JOUTI, VIRGINIA 

ETSUKO NAKA JOUTI, ESPÓLIO DE LAZAIR FERREIRA DA ROCHA e NEIDE 

RAMOS DA ROCHA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

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

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

de 15 (quinze) dias, acoste aos autos documentação comprobatória da 

necessidade de assistência judiciária (IR, holerite e afins); bem como, 

carreie aos autos os documentos indispensáveis à propositura da 

presente demanda (tais como: contrato de compra e venda e/ou escritura 

pública de compra e venda), 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, 1º de junho de 2017. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000539-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º . 

1000539-64.2017.8.11.0003 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, 
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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, 21 de julho de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002302-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002188-64.2017.8.11.0003

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:

IDALICIO DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da 

presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, 

bem como não há contestação juntada aos autos. Deste feita, com fulcro 

no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e 

decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo 

autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004039-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BALDAN NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BALDAN NETO OAB - SP221199 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1004039-41/2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Fernando Baldan Neto. Ré: Distribuidora de Energia S/A – Energisa Mato 

Grosso. Vistos, etc. FERNANDO BALDAN NETO, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente 

“Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” em desfavor de 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – ENERGISA MATO GROSSO, ambas 

pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que em 11.04.2017 o autor 

fora notificado, via carta, da depreendia-se a informação de que houvera 

inspeção em sua unidade consumidora.” De outro norte, a parte autora 

fora intimada, via seu patrono (fl.33), para sanar as irregularidades, 

entretanto, deixou transcorrer o prazo in albis conforme certidão de 

(fl.34). É o relatório necessário. D E C I D O: Devidamente intimada, sob 

pena de extinção do feito, a parte autora não carreou os dados e 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, conforme 

determinado às (fls.31/32). Como se sabe, para o indeferimento da petição 

inicial é desnecessária a intimação pessoal da parte interessada. Nesse 

sentido: "desnecessária a intimação pessoal das partes, na hipótese de 

extinção do processo por descumprimento de determinação de emenda a 

inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 2a Seção). “PROCESSUAL 

CIVIL - PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO JUDICIAL 

- NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL - INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTS.284, PARÁGRAFO 

ÚNICO; 295 VI E 267, I, TODOS DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - RECURSO - RAZÕES DISSOCIADAS - NÃO 

CONHECIMENTO - PRECEDENTES. - Não obstante tenha sido intimado para 

emendar a petição inicial no prazo assinado pelo Juízo a quo, o Apelante 

não cumpriu integralmente a diligência, porquanto, correto o indeferimento 

da exordial e a extinção do processo sem resolução do mérito na forma 

preconizada do artigo 284, parágrafo único c/c os arts. 295, VI, e 267, I, 

todos do CPC. Impende ressaltar a desnecessidade da intimação pessoal, 

eis que a publicação em nome do advogado constituído nos autos é o 

quanto basta, sendo este o entendimento jurisprudencial(..). -Precedentes 

-Recurso não conhecido”. (TRF2, 8ª Turma Especializada; AC 

200951010052733, Des. Federal POUL ERIK DYRLUND, DJU 03/08/2009) 

Assim, considerando-se que a parte autora devidamente intimada a 

emendar a inicial assim não procedeu, impõe-se a extinção do feito. Face 

ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem resolução de 

mérito o processo aforado FERNANDO BALDAN NETO, com qualificação 

nos autos, em desfavor de DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – ENERGISA 

MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito privado, com fulcro no art. 321, 

do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. 

Custas pela parte autora, eis que não comprovara a necessidade da 

assistência judiciária. Sem honorários haja vista que não houve a citação 

da ré. Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de 

praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 21 de agosto de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006005-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFREU SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1006005-39/2017 

Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT Autor: Afreu Soares dos 

Santos. Ré: Companhia Excelsior de Seguros. Vistos, etc. AFREU 

SOARES DOS SANTOS, com qualificação nos autos, propôs a presente 
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“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em desfavor de 

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, 

o autor em sua exordial pugna pela assistência judiciária do réu. Por fim, 

compulsando os autos verifica-se que a parte ré sequer fora citada; que, 

a parte autora requereu a desistência da ação à (fl.62). É o relatório 

necessário. D E C I D O: Trata-se de ação de cobrança, proposta pela 

autora em 29.08.2017, entretanto, a parte autora pugna pela extinção do 

feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Portanto, não há que se falar em interesse processual na 

presente, sendo esta uma das condições da ação, nesse sentido é a 

jurisprudência: “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL AÇÃO RESCISÓRIA DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO 

COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. Nos termos do art. 267, VIII do CPC, 

extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando o autor desistir 

d a  a ç ã o . ”  ( T J - S P  -  A R :  6 0 3 8 4 8 0 2 0 1 0 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA 

DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, VIII, DO CPC. PROCESSO 

AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC. (Apelação Cível Nº 70047288766, Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado 

em 15/03/2012)” (TJ-RS - AC: 70047288766 RS , Relator: Agathe Elsa 

Schmidt da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2012, Quarta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2012) (grifei) Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem 

resolução do mérito a presente “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT” promovida por AFREU SOARES DOS SANTOS, com qualificação 

nos autos, em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, 

pessoa jurídica de direito privado, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Façam-se as 

anotações em conformidade com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. Sem honorários porque não houve 

citação, certifique-se o trânsito em julgado ante a desistência do prazo 

recursal, arquive-se com as anotações e baixas de estilo (art.90, CPC). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de setembro de 2017. Dr. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006005-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFREU SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº1006005-39/2017 

Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT Autor: Afreu Soares dos 

Santos. Ré: Companhia Excelsior de Seguros. Vistos, etc. AFREU 

SOARES DOS SANTOS, com qualificação nos autos, propôs a presente 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em desfavor de 

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, 

o autor em sua exordial pugna pela assistência judiciária do réu. Por fim, 

compulsando os autos verifica-se que a parte ré sequer fora citada; que, 

a parte autora requereu a desistência da ação à (fl.62). É o relatório 

necessário. D E C I D O: Trata-se de ação de cobrança, proposta pela 

autora em 29.08.2017, entretanto, a parte autora pugna pela extinção do 

feito sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Portanto, não há que se falar em interesse processual na 

presente, sendo esta uma das condições da ação, nesse sentido é a 

jurisprudência: “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL AÇÃO RESCISÓRIA DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO 

COM BASE NO ART. 267, VIII, DO CPC. Nos termos do art. 267, VIII do CPC, 

extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando o autor desistir 

d a  a ç ã o . ”  ( T J - S P  -  A R :  6 0 3 8 4 8 0 2 0 1 0 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA 

DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, VIII, DO CPC. PROCESSO 

AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO MONOCRÁTICA, EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC. (Apelação Cível Nº 70047288766, Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado 

em 15/03/2012)” (TJ-RS - AC: 70047288766 RS , Relator: Agathe Elsa 

Schmidt da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2012, Quarta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/04/2012) (grifei) Face ao 

exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO EXTINTA sem 

resolução do mérito a presente “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT” promovida por AFREU SOARES DOS SANTOS, com qualificação 

nos autos, em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, 

pessoa jurídica de direito privado, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Façam-se as 

anotações em conformidade com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. Sem honorários porque não houve 

citação, certifique-se o trânsito em julgado ante a desistência do prazo 

recursal, arquive-se com as anotações e baixas de estilo (art.90, CPC). 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de setembro de 2017. Dr. 

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

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001544-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRINA CAVALCANTE LEITE DE LIMA (AUTOR(A))

SAUL LOURENCO DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA (REU)

VERA LUCIA DE OLIVEIRA (REU)

DEOCLECIANO OLIVEIRA FILHO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1001544-24/2017 Ação: Usucapião Autores: Saul Lourenço de Lima e 

Outra. Réus: Vera Lúcia de Oliveira e Outros. Vistos, etc. SAUL 

LOURENÇO DE LIMA e IRINA CAVALCANTE LEITE DE LIMA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente “Ação de Usucapião” em desfavor de VERA LÚCIA 

DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA e DEOCLECIANO OLIVEIRA 

FILHO, com qualificação nos autos, aduzindo: “Que os autores residem no 

imóvel usucapiendo há mais de trinta e cinco anos de forma mansa, 

pacífica e ininterrupta.” Outrossim, a parte autora fora intimada, via seu 

patrono, para sanar as irregularidades, entretanto, deixou transcorrer o 

prazo in albis, conforme certidão (fl.55). É o relatório necessário. D E C I D 

O: Devidamente intimada, sob pena de extinção do feito, a parte autora 

não carreou os dados indispensáveis à propositura da demanda, 

conforme determinado às (fls.52/54). Como se sabe, para o indeferimento 

da petição inicial é desnecessária a intimação pessoal da parte 

interessada. Nesse sentido: "desnecessária a intimação pessoal das 

partes, na hipótese de extinção do processo por descumprimento de 

determinação de emenda a inicial" (STJ, AgRg nos EDcl na AR nº 3196/SP, 

2a Seção). “PROCESSUAL CIVIL - PETIÇÃO INICIAL - REQUISITOS - 

AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO JUDICIAL - NÃO ATENDIMENTO INTEGRAL - 

INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO - ARTS.284, PARÁGRAFO ÚNICO; 295 VI E 267, I, TODOS DO CPC 

- INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - RECURSO - RAZÕES 

DISSOCIADAS - NÃO CONHECIMENTO - PRECEDENTES. - Não obstante 

tenha sido intimado para emendar a petição inicial no prazo assinado pelo 

Juízo a quo, o Apelante não cumpriu integralmente a diligência, porquanto, 

correto o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem 

resolução do mérito na forma preconizada do artigo 284, parágrafo único 

c/c os arts. 295, VI, e 267, I, todos do CPC. Impende ressaltar a 

desnecessidade da intimação pessoal, eis que a publicação em nome do 

advogado constituído nos autos é o quanto basta, sendo este o 

entendimento jurisprudencial(..). -Precedentes -Recurso não conhecido”. 

(TRF2, 8ª Turma Especializada; AC 200951010052733, Des. Federal POUL 

ERIK DYRLUND, DJU 03/08/2009) Assim, considerando-se que a parte 

autora devidamente intimada a emendar a inicial assim não procedeu, 

impõe-se a extinção do feito. Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por 
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sentença, extinto sem resolução de mérito o processo aforado por SAUL 

LOURENÇO DE LIMA e IRINA CAVALCANTE LEITE DE LIMA, em desfavor 

de VERA LÚCIA DE OLIVEIRA, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA e 

DEOCLECIANO OLIVEIRA FILHO, com fulcro no art. 321, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela 

parte autora. Façam-se as anotações em conformidade com os 

Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. Sem 

honorários haja vista que não houve a citação da parte contrária. 

Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 17 de julho de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000941-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE NOVAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  SENTENÇA Num e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000941-82.2016.8.11.0003 AUTOR: MARIA FRANCISCA DE NOVAES 

RÉU: TIM CELULAR S/A Vistos e examinados. Os autos foram julgados 

parcialmente procedentes por este juízo; a requerente ingressou com 

recurso de apelação, pleiteando a majoração do quantum indenizatório e 

dos honorários advocatícios arbitrados na sentença de id. 3295649, o qual 

fora provido em partes (id.8019766). Em seguida a empresa ré depositou 

nos autos, conforme documento de comprovação de id. 8019772, o valor 

de R$ 12.822,96. A autora se manifestou pela concordância e requereu o 

levantamento deste montante (id. 8110142). DECIDO. Conforme o caput do 

artigo 526, do CPC, é lícito ao réu, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento 

o valor que entender devido. Logo, tendo a parte autora anuído com o 

pagamento da obrigação pela ré, com fulcro no art. 526, §3º, do CPC, 

declaro satisfeita a obrigação e extinto o processo. Autorizo o 

levantamento pleiteado no id. 8110142, observando a conta indicada pelo 

patrono da parte autora vez que este possuí poderes específicos 

outorgados para tal ato (id. 1476360), conforme art. 450 da CNGC/MT; e, 

após o transito em julgado, expeça-se o alvará. Após o cumprimento de 

todas as formalidades necessárias, inclusive eventuais baixas e/ou 

liberações nos sistemas, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, dando as 

consequentes baixas.

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394101 Nr: 7660-15.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRASIELLA SANTANA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 7660-15.2007.811.0003

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A

PARTE REQUERIDA: GRASIELLA SANTANA SILVA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Grasiella Santana Silva, Cpf: 

78118913104, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

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

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

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

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

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

Distribuidor desta Comarca e consequente encaminhamento para protesto, 

na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

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

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

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências 

realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO do valor 

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

protesto extrajudicial.

 VALORES PARA PAGAMENTO:

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

Rondonópolis - MT, 14 de fevereiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429408 Nr: 11463-35.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

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

OAB:OAB/MT9.708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEFENSOR

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 11463-35.2009.811.0003

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I

PARTE REQUERIDA: OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Olavo Aguiar Paiva Filho, Cpf: 

13819186115, Rg: 6522555 SSP SP, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

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

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

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

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

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

Distribuidor desta Comarca e consequente encaminhamento para protesto, 

na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

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

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

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

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO do valor 

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

protesto extrajudicial.

 VALORES PARA PAGAMENTO:

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

Rondonópolis - MT, 14 de fevereiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372524 Nr: 999-54.2006.811.0003

 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: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA SANTOS DA SILVA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 999-54.2006.811.0003

ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

PARTE REQUERIDA: ROSANA SANTOS DA SILVA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Rosana Santos da Silva, Cpf: 

00172813182, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

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

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

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

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

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

Distribuidor desta Comarca e consequente encaminhamento para protesto, 

na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

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

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

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências 

realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO do valor 

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

protesto extrajudicial.

 VALORES PARA PAGAMENTO:

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

Rondonópolis - MT, 14 de fevereiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354383 Nr: 9413-75.2005.811.0003

 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): ESPOLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO, 

ESPÓLIO DE EVALDO JOAO PESERICO, MIRNA ANA REBELATTO 

PESERICO

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 9413-75.2005.811.0003

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

PARTE REQUERIDA: ESPOLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO e 

ESPÓLIO DE EVALDO JOAO PESERICO e MIRNA ANA REBELATTO 

PESERICO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Espolio de Ademar Francisco 

Peserico; Executados(as): Espólio de Evaldo Joao Peserico, Cpf: 

02131196920; Executados(as): Mirna Ana Rebelatto Peserico, Cpf: 

00211082180, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

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

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que para o 

pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

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

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

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

Distribuidor desta Comarca e consequente encaminhamento para protesto, 

na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

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

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

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências 

realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO do valor 

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

protesto extrajudicial.

 VALORES PARA PAGAMENTO:

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

Rondonópolis - MT, 14 de fevereiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715173 Nr: 10432-72.2012.811.0003

 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: ISMAEL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FIGUEIREDO MARQUES - 

OAB:13.772/OAB, MAIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA - OAB:15809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 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 das Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 337,00 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. Para finalizar, clicar em “Simular Guia” 

e após “Gerar Guia”, imprimir e recolher. O valor do Cartório Distribuidor, 
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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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432374 Nr: 1039-94.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVL, KAFDP, AMDO, WDSPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 1039-94.2010.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: SEMENTES VIDA LTDA e KLECIUS ALLAN FERREIRA 

DE PAULA e WILSON DE SOUZA PIRES DIB e ADRIANA MENDES DE 

OLIVEIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Sementes Vida Ltda, CNPJ: 

04915119000145; Klecius Allan Ferreira de Paula, Cpf: 13815424844; 

Wilson de Souza Pires Dib, Cpf: 02479521176, atualmente em lugar incerto 

e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES EXECUTADAS, acima 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

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

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

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

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

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

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

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

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

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

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

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

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

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

VALORES PARA PAGAMENTO:

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

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 144,43

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

Rondonópolis - MT, 13 de fevereiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64094 Nr: 12700-27.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DE LIMA ACOUGUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 12700-27.1997.811.0003

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: SADIA S/A

PARTE REQUERIDA: JOSE FERREIRA DE LIMA ACOUGUE

INTIMANDO(A, S): Autor(a): Sadia s/a, CNPJ: 03906591/001805, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, acima especificada, 

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

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais, bem como, 

valor devido ao Cartório Distribuidor (não oficializado), conforme abaixo 

descrito. Para pagamento do FUNAJURIS, a guia deverá ser emitida no site 

do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “Emissão de Guias Online”, no item 

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

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES”, digitar a numeração única e 

“buscar”. Confirmar os dados e clicar em “Próximo”. Para o pagamento do 

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

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

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

pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle 

e Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca e consequente encaminhamento para protesto, 

na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

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

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

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

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

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

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais .................................................................. R$ 110,39

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

Rondonópolis - MT, 14 de fevereiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768408 Nr: 1437-65.2015.811.0003

 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: IRACEMA ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMI CONFECÇOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA 

- OAB:OAB/MT 19.363, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT
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CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 1437-65.2015.811.0003

E S P É C I E :  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 REQUERENTE: IRACEMA ALVES RODRIGUES

PARTE REQUERIDA: LUMI CONFECÇOES

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Lumi Confecçoes, CNPJ: 

08966986000160, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

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

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

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

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

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

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

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

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

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

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

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

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

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

VALORES PARA PAGAMENTO:

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

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 148,98

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

Rondonópolis - MT, 14 de fevereiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724555 Nr: 5542-56.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA EPP, 

CIRIMAR PEREIRA SOL, MARIA JULIA DA SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE APARECIDA 

KULEVICZ - OAB:20576/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 5542-56.2013.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA EPP e CIRIMAR 

PEREIRA SOL e MARIA JULIA DA SILVA SOUSA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Serve Bem Supermercado Ltda Epp, 

CNPJ: 07911313000140; Executados(as): Cirimar Pereira Sol, Cpf: 

35509694149; atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES EXECUTADAS, acima 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

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

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

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

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

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

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

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

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

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

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

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

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

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

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais .................................................................. R$ 380,05

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

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 14 de fevereiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354791 Nr: 9802-60.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCISO HONORIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 9802-60.2005.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: NARCISO HONORIO SILVEIRA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Narciso Honorio Silveira, Cpf: 

15577201187, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 
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Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

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

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

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

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

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

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

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

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

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

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

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

VALORES PARA PAGAMENTO:

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

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 143,69

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

Rondonópolis - MT, 14 de fevereiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6273 Nr: 938-53.1993.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MOURA SCHMIDT, LOURIVAL 

MARTINS MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 938-53.1993.811.0003

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A

PARTE REQUERIDA: GILBERTO MOURA SCHMIDT e LOURIVAL MARTINS 

MONTEIRO

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Gilberto Moura Schmidt, CNPJ: 

26527663000152; Réu(s): Lourival Martins Monteiro, Cpf: 35350695134, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES EXECUTADAS, acima 

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

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

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

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

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

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

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

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

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

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

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

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

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

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

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

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

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

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

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

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

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

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

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais .................................................................. R$ 103,02

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 23,70

Rondonópolis - MT, 14 de fevereiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709592 Nr: 4520-94.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO ME, 

DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 4520-94.2012.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

PARTE REQUERIDA: DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO ME e 

DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Deborah Regina Lemos Cardoso, Cpf: 

66749778615; Executados(as): Deborah Regina Lemos Cardoso Me, 

CNPJ: 32971228000115, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES EXECUTADAS, acima 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

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

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

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

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

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

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

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

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

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

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

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

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

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

VALORES PARA PAGAMENTO:

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

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 146,44

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

Rondonópolis - MT, 14 de fevereiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 741628 Nr: 3072-18.2014.811.0003

 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: MARIA DIVINA MENDONÇA CIRINO, NATALINO CIRINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINA NEVES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 3072-18.2014.811.0003

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: MARIA DIVINA MENDONÇA CIRINO e NATALINO 

CIRINO

PARTE REQUERIDA: LINA NEVES COELHO e CÍCERO FERNANDES DA 

SILVA e MARIA FERREIRA DA SILVA e APARECIDO ROBERTO CIRINO e 

MAURO MENDES DE ANDRADE e ERASILENE MARIA FREITAS SILVA

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Lina Neves Coelho, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

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

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

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

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

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

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

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

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

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

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

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

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

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

VALORES PARA PAGAMENTO:

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

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 148,98

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

Rondonópolis - MT, 14 de fevereiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700796 Nr: 8768-40.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANYLA FERNANDA CHISTINI BOTELHO ME, 

DANYLA FERNANDA CHISTINI BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 8768-40.2011.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: DANYLA FERNANDA CHISTINI BOTELHO ME e 

DANYLA FERNANDA CHISTINI BOTELHO

INTIMANDO(A, S): Representante (requerido): Danyla Fernanda Chistini 

Botelho, Cpf: 97565784168; Executados(as): Danyla Fernanda Chistini 

Botelho Me, CNPJ: 06210568000113; atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DAS PARTES EXECUTADAS, acima 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

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

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

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

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

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

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

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

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

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

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

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

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

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

VALORES PARA PAGAMENTO:

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

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 148,98

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

Rondonópolis - MT, 14 de fevereiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706973 Nr: 1716-56.2012.811.0003

 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: ESTELA JOVINO DE JESUS BENINCASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DE MELO, ESPOLIO DE 

VALTER MORETO, VARLEY MORETO, VARLEY MORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAUJO - OAB:13807/MT, BRENO FRANÇA TABOSA RIBEIRO - 

OAB:24935/O, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245, PAULO 

LAERTE DE OLIVEIRA - OAB:3568-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
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PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 1716-56.2012.811.0003

E S P É C I E :  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 REQUERENTE: ESTELA JOVINO DE JESUS BENINCASA

PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO DE MELO e ESPOLIO DE VALTER 

MORETO e VARLEY MORETO e VARLEY MORETO

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Espolio de Valter Moreto, Cpf: 

47400552872; Requerido(a): Jose Antonio de Melo, Cpf: 01286628679; 

Requerido(a): Varley Moreto, Cpf: 05828330861, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

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

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

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

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

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

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

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

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

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

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

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

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

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

VALORES PARA PAGAMENTO:

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

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 163,00

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

Rondonópolis - MT, 14 de fevereiro de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411577 Nr: 7703-15.2008.811.0003

 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: MARILENE WEBER HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRES AMERICAS TRANSPORTES LTDA, 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A

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

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS XAVIER 

MACHADO - OAB:7676/MS, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:13721/GO, LUCIMER COELHO DE FREITAS - OAB:OAB/GO 33.001

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

PARTE DENUNCIADO A LIDE para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue 

o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 146,44 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. 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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430138 Nr: 12094-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS FRANCISCA DIAS, ISMAEL MUHAMAD 

ABDEL JALIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOCRED PROMOTORA E 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT 5794, ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - 

OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT 5794

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

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

recolhimento das Custas Judiciárias (PRO–RATA) no valor de R$ 193,38 e 

Taxa Judiciária no valor R$ 73,22 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 108,82 

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 “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. 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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430138 Nr: 12094-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS FRANCISCA DIAS, ISMAEL MUHAMAD 

ABDEL JALIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOCRED PROMOTORA E 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT 5794, ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - 

OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094, ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT 5794

 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 das Custas Judiciárias (PRO–RATA) no valor de R$ 193,38 e 

Taxa Judiciária no valor R$ 73,22 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 108,82 
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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 “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. 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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396227 Nr: 9607-07.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINEU CAMPOS & CIA LTDA, JUAREZ 

NOGUEIRA NETTO, ANANEIDE NASCIMENTO NOGUEIRA, ERINEU CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Napoleao Carlos Corrêa da 

Rocha Filho - OAB:24940, NAPOLEÃO CARLOS CORRÊA DA ROCHA 

FILHO - OAB:

 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 das Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 144,43 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. 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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35422 Nr: 10213-55.1995.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELY ANA PRESCECHON NOGUEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:PROCURADOR

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

OAB:10257/MT

 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 das Custas Judiciárias no valor de R$ 229,80 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 146,44 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 53,54 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 “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. 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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298450 Nr: 1359-91.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUPIA OLIVEIRA MESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-4, DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT/3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8213

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

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

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

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

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

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

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

pena de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto. Sendo mais de um processo, deverá 

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

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

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

os comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783866 Nr: 7697-61.2015.811.0003

 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: JOSE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 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 das Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 146,44 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 
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PROTESTADO, caso contrário, clicar em “Ok, entendi”. Digitar o CPF/CNPJ 

do pagante e “enter”. Clicar em “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. 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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814975 Nr: 1203-49.2016.811.0003

 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: ROSINEIDE ROSA DE AMORIM, AKADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANITIELI MARINGOLO LEMOS 

SILVA - OAB:OAB /MT17362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:OAB/MT 19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT12903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 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 das Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 148,98 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. 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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 861685 Nr: 3749-43.2017.811.0003

 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: ELSON LUIZ DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABIN SERVIÇOS DE BOMBAS INJETORAS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIVELINO LUCIO DE RESENDE - 

OAB:7147-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO TORBAY GORAYEB 

- OAB:7361/MT, ROBERTO GORAYEB - OAB:OB/MT 4024-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 das Custas Judiciárias no valor de R$ 1.591,60 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 1.637,00 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. 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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 770922 Nr: 2607-72.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNO DAMASCENA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROCURADORA, PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, Raquel Casonatto - OAB:10798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134/MT

 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 das Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 148,98 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. 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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727531 Nr: 8402-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA RIZAN TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

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

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

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

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

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

corrente 44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome 
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Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob 

pena de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto. Sendo mais de um processo, deverá 

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

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

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

os comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415314 Nr: 10973-47.2008.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ZANOTTO

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

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

OAB:/MT 6.218, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2680/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

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

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

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

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

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

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

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

pena de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto. Sendo mais de um processo, deverá 

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

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

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

os comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434512 Nr: 3178-19.2010.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVANI VIEIRA DA FONSECA RODRIGUES & 

CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

pena de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto. Sendo mais de um processo, deverá 

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

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

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

os comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712360 Nr: 7420-50.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL 

S/A ELETRONORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE MAXIMO LEVENTI 

BAIA - OAB:6.835/MT, KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES - 

OAB:15620

 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 das Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 148,98 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. 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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765030 Nr: 15862-34.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M E TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:11.230-B, VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:SP/227.421

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

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

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

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

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

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

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

pena de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto. Sendo mais de um processo, deverá 

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

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

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

os comprovantes de depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768632 Nr: 1547-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO PEREIRA ULLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838, JOEL BECKER - OAB:14071/MT, THÂMIS 

VIZZOTTO BAÍA - OAB:9712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 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 das Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa 
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Judiciária no valor R$ 146,44 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. 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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743765 Nr: 4230-11.2014.811.0003

 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: AURELINA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCV- BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CESAR PAVAN - 

OAB:20.053, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843, GUILHERME 

AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13047/MT, KLEBER PAULINO 

DE OLIVEIRA - OAB:12.463, LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - 

OAB:23357/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE - OAB:OABMG 84.400

 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 das Custas Judiciárias no valor de R$ 773,60 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 819,00 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. 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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 809517 Nr: 17788-16.2015.811.0003

 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: EDINEIA COLOMBO DO PRADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:291039/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062/MS, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT14.258-A

 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 das Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 146,44 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. 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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814782 Nr: 1125-55.2016.811.0003

 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: ROGERIO RODRIGUES COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/MT, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT16.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A-MT

 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 das Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 148,98 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. 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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805117 Nr: 16347-97.2015.811.0003

 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: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodofrios Transportes e Logística Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE L. JÚNIOR - 
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OAB:OAB/MS 18.501, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA 

SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 368 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 “Custas Judiciais” e 

preencher o respectivo 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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 822073 Nr: 3635-41.2016.811.0003

 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: ILSE HEIN GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 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 das Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 148,98 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. 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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429190 Nr: 11267-65.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NEVES CABRAL ME, MARIA NEVES 

CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11.716/MT, JULIO ALMEIDA DE SOUZA - OAB:OAB-MT11.716, 

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUSA - OAB:21661/O

 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 das Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 148,98 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. 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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437042 Nr: 5710-63.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MATEUS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

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

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

recolhimento das Custas Judiciárias (PRO–RATA) no valor de R$ 184,00) 

e Taxa Judiciária no valor R$ 74,49 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 30,11 

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 “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. 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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705832 Nr: 504-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HM-COMDE GENALIM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 
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MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NUNES MATOS - 

OAB:12556/MT

 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 das Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 148,98 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. 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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708921 Nr: 3813-29.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERT WILLIAN ROSA DE ABREU ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARINO FERNANDES & CIA LTDA 

- CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:MT/10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

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

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

recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 698,60 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 744,00 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. 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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712863 Nr: 7948-84.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREITAS E CAMPOS LTDA, JAIME MODESTINO 

DE FREITAS, DORALICE FATIMA CAMPOS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DE 

JUSTICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LOURENÇO GOMES - 

OAB:OAB/MT 19219, GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA - OAB:3966, 

GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA - OAB:3966/MT, GUSTAVO BOUVIE 

DE OLIVEIRA - OAB:16323

 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 das Custas Judiciárias no valor de R$ 368,00 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 148,98 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 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 “Custas Judiciais” e “Taxa Judiciária” e 

preencher os respectivos valores. 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 e consequente 

encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e Provimento 20/2019 

- CGJ, art. 4º. Deverá ainda juntar a Guia de Recolhimento do Funajuris, 

bem como, de todos os comprovantes de depósitos/transferências, 

conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35161 Nr: 9945-98.1995.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A (ANTIGO BANCO FRANCÊS 

E BRASILEIRO S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO - 

OAB:1366, SILENO REZENDE DE TAVARES - OAB:5652/MT

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

PARTE REQUERIDA no cumprimento de sentença para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

281,78 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 160,84 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 “Custas 

Judiciais” e preencher o respectivo 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 e 

consequente encaminhamento para protesto, conforme CNGC/MT e 

Provimento 20/2019 - CGJ, art. 4º. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005629-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR TEODORO DE SOUZA (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:

VIA VAREJO S/A (REU)

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se os Requeridos /Apelados para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentem contrarrazões ao recurso interposto nos autos pela 

Autor.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000822-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DOS SANTOS CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000822-87.2017 Ação: Execução por Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S.A. Executado: Fábio dos Santos Carvalho. Vistos, 

etc... BANCO BRADESCO S.A., com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação de “Execução por Título Extrajudicial” que 

move em desfavor de FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO, devidamente 

qualificado, ingressou com os petitórios de (id.26098853, id.26101352, 

id.28196051), vindo-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O 

pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito. Face 

ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, homologo o acordo 

de vontades e, via de consequência, JULGO e DECLARO EXTINTO o 

presente processo, promovido por BANCO BRADESCO S.A., em desfavor 

de FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO, com qualificação nos autos, com 

julgamento de mérito e o faço com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea ‘b’ e 

artigo 924, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

executada. Defiro o levantamento da importância penhorada no 

(id.25970731), com suas devidas correções, em favor do executado, 

conforme requerido no (id.28196051), expedindo-se o competente alvará 

judicial. Façam as baixas necessárias. Transitada em julgado, o que deve 

ser certificado e após pagas as custas, se houver, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24 de janeiro de 2020. 

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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005558-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA LOCACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA OAB - MT11632-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOCA FOOD PARK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP (REU)

LUPERCIO ANTONIO MARQUES (REU)

LUCIANO ANTONIO MARQUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT14280-B (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005558-17/2018 Ação: Monitória Autora: Ativa Locação Ltda. Réus: 

Doca Food Park Administradora de Bens Ltda – EPP e Outros. Vistos, etc. 

ATIVA LOCAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

DOCA FOOD PARK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA – EPP, pessoa 

jurídica de direito privado e, LUPÉRCIO ANTONIO MARQUES e LUCIANO 

ANTONIO MARQUES, com qualificação nos autos. As partes compuseram 

o acordo de vontades de (fls.93/95 – correspondência ID 24558042), 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Homologo, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos 

proposta ATIVA LOCAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, em 

desfavor de DOCA FOOD PARK ADMINISTRADORA DE BENS LTDA – EPP, 

pessoa jurídica de direito privado e, LUPÉRCIO ANTONIO MARQUES e 

LUCIANO ANTONIO MARQUES, com qualificação nos autos. Em 

consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo 

extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Custas pela parte ré, se 

houver, em consonância terceiro parágrafo de (fls.94 – correspondência 

ID 24558042, fl.02). Deixo de arbitrar honorários com fulcro no quarto 

parágrafo do acordo de vontades de (fls.94 – correspondência ID 

24558042, fl.02), do qual se depreende que os honorários seriam 

suportados pela parte ré em caso de descumprimento do acordo de 

vontades. Expeça-se o necessário. Finalmente, determino que a Senhora 

Gestora habilite os patronos indicados, em conformidade com os 

documentos de (fls.97/98 – correspondência ID 24624058 a ID 24624059). 

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 28 de janeiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005796-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005796-07.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: NELSON JOSE 

VIGOLO, GERALDO VIGOLO, ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO Vistos e 

examinados. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, noticiado 

nos autos. Determino a expedição do necessário para a formalização da 

penhora dos bens descritos na Cláusula Oitava, nomeando o depositário 

indicado na avença; bem como a expedição de termo para fins de 

averbação no registro competente. Providencie-se as baixas devidas junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, com relação aos nomes dos 

executados. Proceda-se a retificação dos autos, a fim de incluir no polo 

passivo da lide a executada EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO. Defiro o 

pedido formulado pelos acordantes, determinando a suspensão do 

processo até o cumprimento do acordo homologado. Considerando a 

sistemática processual abarcada pelo Código de Processo Civil, bem como 

o fato de que o feito permanecerá no relatório estatístico mensal por anos, 

sem qualquer movimentação, entendo por bem em DETERMINAR que os 

autos aguardem o transcurso do prazo do acordo em ARQUIVO. 

REGISTRO que não se trata de extinção da execução, podendo a parte 

interessada requerer o prosseguimento da demanda postulando o 

desarquivamento desta SEM O PAGAMENTO DAS CUSTAS/TAXAS para 

tanto, o que fica desde já DEFERIDO. Havendo petição da exequente, 

noticiando o não cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu 

curso. Decorrido o prazo mencionado no acordo, não havendo 

manifestação da parte autora, tornem os autos conclusos para extinção 

do processo. Eventuais custas remanescentes deverão ser suportadas 

pelos executados, tal como acordado entre as partes. No que tange ao 

pedido de extinção de ações conexas, deverá o interessado formulado o 

requerimento no feito correspondente, fazendo juntar àqueles autos o 

acordo e a decisão homologatória. Cumpra-se, expedindo o necessário e 
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com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012999-49.2018.8.11.0003

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)

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (EXECUTADO)

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012999-49.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: GERALDO VIGOLO, 

NELSON JOSE VIGOLO, EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO Vistos e 

examinados. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, noticiado 

nos autos. Determino a expedição do necessário para a formalização da 

penhora dos bens descritos na Cláusula Oitava, nomeando o depositário 

indicado na avença; bem como a expedição de termo para fins de 

averbação no registro competente. Providencie-se as baixas devidas junto 

aos órgãos de proteção ao crédito, com relação aos nomes dos 

executados. Proceda-se a retificação dos autos, a fim de incluir no polo 

passivo da lide a executada ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO. Defiro o 

pedido formulado pelos acordantes, determinando a suspensão do 

processo até o cumprimento do acordo homologado. Considerando a 

sistemática processual abarcada pelo Código de Processo Civil, bem como 

o fato de que o feito permanecerá no relatório estatístico mensal por anos, 

sem qualquer movimentação, entendo por bem em DETERMINAR que os 

autos aguardem o transcurso do prazo do acordo em ARQUIVO. 

REGISTRO que não se trata de extinção da execução, podendo a parte 

interessada requerer o prosseguimento da demanda postulando o 

desarquivamento desta SEM O PAGAMENTO DAS CUSTAS/TAXAS para 

tanto, o que fica desde já DEFERIDO. Havendo petição da exequente, 

noticiando o não cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu 

curso. Decorrido o prazo mencionado no acordo, não havendo 

manifestação da parte autora, tornem os autos conclusos para extinção 

do processo. Eventuais custas remanescentes deverão ser suportadas 

pelos executados, tal como acordado entre as partes. No que tange ao 

pedido de extinção de ações conexas, deverá o interessado formulado o 

requerimento no feito correspondente, fazendo juntar àqueles autos o 

acordo e a decisão homologatória. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000784-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES DE BESSA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITIBANK S A (REU)

COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

dias, manifeste sobre a petição de ID 24638740.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013093-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELCO CRISTIANO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SIMAO BATISTA (REU)

 

Intima-se o Autor para, no prazo estabelecido legalmente, comprovar nos 

autos o cumprimento do art. 455 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000332-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT6370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA (REU)

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista que a intimação anterior foi direcionada ao patrono que 

substabelecera os poderes sem reservas, procedo intimação do 

advogado do requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o 

que de direito, tendo em vista o retorno dos autos do Tribunal de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010122-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOAGRO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES BOM RETIRO (REQUERIDO)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARELI LINCK NEITZKE OAB - PR64503 (ADVOGADO(A))

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH OAB - PR35463 

(ADVOGADO(A))

JULIO CESAR LUCCHESI OAB - PR78375 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010122-73.2017 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autora: 

Rodoagro Transportes Ltda Réus: Tokio Marine Seguradora S/A e Outra. 

Vistos, etc... RODOAGRO TRANSPORTES LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a 

presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais' em desfavor 

de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES BOM RETIRO, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: 

“Que, em data de 15 de outubro de 2017, firmou contrato de prestação de 

serviços de transporte de mercadoria com a segunda ré, a qual designou 

Flavio Ferreira de Souza para conduzir o veículo Volvo FH 440 6x4, placa 

AUJ-6686, que deveria fazer o trajeto Primavera do Leste/MT a Videira/SC, 

tendo como mercadoria 37.420Kg de soja a granel; que, a carga foi 

segurada junto à primeira ré, conforme apólice 54 6095/55 1951; que, no 

KM 55 da BR-163, o condutor do veículo perdeu o controle da direção 

devido a desnível entre a pista de rolamento e o acostamento, vindo a 

tombar, espalhando a carga pela rodovia; que, buscado a cobrança do 

seguro, a ré negou o pagamento, aduzindo o motorista estava embriagado; 

que, os policiais que registraram a ocorrência atestaram que o condutor 

não apresentava sinais de embriaguez, evidenciando que o simples fato 

de ter sido encontrado pequena quantidade de álcool no sangue do 

condutor, não foi o fator determinante para a ocorrência do sinistro, razão 

pela qual deve a seguradora efetuar o pagamento do seguro no importe de 

R$ 83.603,98 (oitenta e três mil, seiscentos e três reais, noventa e oito 

centavos), bem como em danos morais, uma vez que arcou com prejuízos 

dos quais não deveria, passando por dificuldades financeiras, devendo 

ser condenada a pagar a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

assim, requer a procedência da ação, com a condenação das rés nos 

encargos da sucumbência. Junta documentos”. Recebia a inicial, foi 

designado dia e horário para audiência de conciliação, a qual se realizou, 

não se obtendo êxito. Devidamente citadas, ofereceram contestações, 

onde procuram rebater os argumentos levados a efeito pela autora, 

asseverando: “Tokio Marine Seguradora S/A – que, no caso em tela não 

tem aplicação as normas do Código de Defesa do Consumidor. Que, do 

contido na inicial não há nenhum substrato de fato ou de direito a amparar 
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seu desmensurado postulado, haja vista que resta clara a exclusão de 

responsabilidade da seguradora em caso de embriaguez como no caso 

em comento, por isso, não há que se falar em indenização; que, em caso 

contrário deverá ser deduzido o valor previsto a título de franquia, 

conforme contrato; que, não tem como vingar o pedido de danos morais. 

Cooperativa de Transportes Bom Retiro – apresentou sua defesa, 

arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a 

responsabilidade para indenizar é única e exclusiva da seguradora; e, no 

mérito, aduz que a pretensão da autora deve ser endereçada à primeira 

ré, assim, pugnam pela improcedência da ação, com a condenação da 

autora nos ônus da sucumbência. Juntam documentos”. Sobre a defesa, 

manifestou-se a autora. Foi determinada a especificação das provas, 

tendo as partes requerido o julgamento antecipado da lide: autora (fl.311 – 

Id 23865089); e, as rés (fls.306 e 315 – Id 22968284 e 23868988), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Quanto 

à matéria afeta à produção de provas, embora as partes tenham 

requerido, na petição inicial e na contestação, não reiteraram, 

tempestivamente, o seu pedido quando instados a fazê-lo no momento 

próprio, ou seja, na fase de especificação, acarretando, por certo, a 

preclusão temporal dessa faculdade processual. Sobre o tema, já decidiu 

o STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS 

VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE 

PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO 

PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA 

QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 

489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se 

manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias 

para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o 

julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação 

jurisdicional. 2. É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui 

o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia 

produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo 

que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas 

a parte silencia na fase de especificação." (AgRg no AREsp 645.985/SP, 

Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 

22/06/2016)." Portanto, a inércia das partes em especificar e justificar as 

provas que pretendem produzir, quando intimadas para tanto, implica em 

reconhecer que desistiram da produção daquelas provas que indicaram 

na inicial e na peça de defesa. Neste cenário, diante da desistência tática, 

conclui-se pela preclusão na produção da aludida prova, considerando 

que a parte não reitera a pretensão de produzi-la quando instada para 

tanto, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. Rodoagro 

Transportes Ltda aforou a presente ação de indenização por danos 

materiais e morais em desfavor das empresas Tokio Marine Seguradora 

S/A e Cooperativa de Transportes Bom Retiro, porque, segundo a inicial, 

em data de 15 de outubro de 2017, celebrou contrato de prestação de 

serviços de transporte de mercadoria com a segunda ré, a qual designou 

o motorista Flavio Ferreira de Souza para conduzir o veículo Volvo FH 440 

6x4, placa AUJ-6686, que deveria fazer o trajeto Primavera do Leste/MT a 

Videira/SC, transportando 37.420 Kg de soja granel. Referida carga foi 

segurada conforme apólice n° 54 6095/55 1951 e, uma vez buscada a 

indenização, a ré negou, alegando que o condutor do veículo estava sob 

efeito de álcool, agravando o risco de acidente, por isso, busca ser 

indenizado. Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas 

partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, em parte, pois, em que pese a versão 

trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas suficientes a 

demonstrar o prejuízo. No caso posto à liça, tem aplicação as normas do 

Código de Defesa do Consumidor. EMENTA: APELAÇÃO. SEGURO 

EMPRESARIAL, INCÊNDIO. DISCORDÂNCIA DO PAGAMENTO FEITO PELA 

SEGURADORA. COMPLEMENTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA 

IRREGULARIDADE DO PAGAMENTO NA PERÍCIA. COMPLEMENTAÇÃO 

DEVIDA. - Os contratos de seguro são regidos pelas normas do Código de 

Defesa do Consumidor, sendo que, as cláusulas contratuais serão 

interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), 

máxime quando tenha adimplido sua obrigação. - Sendo constatada a 

irregularidade do pagamento da indenização pela perícia técnica, deve a 

seguradora ser condenada no pagamento da complementação da 

indenização pleiteada. (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0024.08.150745-1/001 – REL. DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA. 

Julgado em 12 de dezembro de 2019). Cinge-se a controvérsia em se 

apurar o direito da requerente em perceber a indenização decorrente de 

sinistro envolvendo a carga segurada, tendo sido aquela negada pela 

requerida – seguradora - em razão de o motorista do veículo estar 

embriagado no momento do acidente de trânsito. Em primeiro lugar, 

ressalte-se que o contrato de seguro é um acordo de vontades do qual 

decorre para o segurado ou estipulante a obrigação de pagar uma 

remuneração - prêmio - e para o segurador o dever de suportar o risco e 

pagar o valor convencionado a quem de direito. A respeito do tema, insta 

transcrever ensinamentos de leciona Fran Martins: "Elementos 

preponderantes para a existência do contrato de seguro são o interesse 

segurável e o risco. Interesse segurável é aquilo que constitui o objeto do 

contrato; é, justamente, através do interesse segurável que se calcula a 

indenização visada pelo seguro. (...) Quanto ao risco, (...), entende-se 

esse como qualquer evento futuro e incerto, se bem que previsto no 

contrato, que independente da vontade das partes, possa afetar o 

interesse segurado. Faz-se o contrato de seguro justamente para prevenir 

a ocorrência do evento. Se esse se verificar, será devida a indenização 

por parte do segurador caso o prêmio tenha sido oportunamente pago. Daí 

dizer que o contrato de seguro repousa em quatro elementos: interesse 

segurável, prêmio, risco e indenização". (Contratos e Obrigações 

Comerciais. 15ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. P. 357/358) Estabelece o 

Código Civil: Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar 

na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e 

veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e 

declarações a ele concernentes. Art. 766. Se o segurado, por si ou por 

seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias 

que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, 

perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. 

Parágrafo único. Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar 

de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a 

cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio. Art. 768. O 

segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco 

objeto do contrato. Frise-se que a boa-fé, norma de conduta inerente às 

relações jurídicas, assume especial feição nos contratos de seguro, em 

que se exige um comportamento ético das partes, a fim de evitar fraudes 

ou agravamento intencional do risco assumido. Veja os ensinamentos de 

Ivan Oliveira Silva, em seu Curso de Direito do Seguro, acerca da boa-fé 

nesta espécie de contrato: "Pelo que se observa do texto legal supra, a 

boa-fé estrita a ser observada nos pactos securitários apresenta-se 

como uma boa-fé objetiva qualificada e, portanto, específica aos pactos 

securitários. No que tange à exigência de veracidade a respeito do objeto 

do contrato de seguro e, ainda, das circunstancias e declarações a ele 

relacionadas, entendemos que esse quesito constante no texto legal é 

uma imposição decorrente da própria boa-fé objetiva, haja vista que 

prestar declarações verídicas em contratos é uma norma de conduta 

desejável. De nossa parte, entendemos que o legislador pretendeu 

ressaltar que a boa-fé objetiva nos contratos securitários deverá ser mais 

intensa do que a que se observa nos demais contratos, haja vista que os 

contratos de seguro estão relacionados diretamente com os interesse de 

um conjunto de segurados, fato este que ocorre em decorrência da 

pulverização dos riscos gerenciados pelo segurador. Assim, caso um 

número significativo de pessoas desatenda o princípio da estrita boa-fé 

objetiva, o equilíbrio na carteira de seguros de um determinado grupo 

estará em risco, podendo ainda elevar-se até mesmo o valor dos prêmios, 

fato que prejudicará os interesses de possíveis segurados. Desse modo, 

o princípio da estrita boa-fé nos contratos de seguro procura preservar 

interesses dos segurados já participantes da carteira de seguros e 

também de possíveis segurados". (SILVA, Ivan Oliveira. Curso de Direito 

do Seguro, 2ª edição. Saraiva, 01/2012, p. 97. VitalSource Bookshelf 

Online). Especificamente no caso dos autos, discute-se se o agravamento 

do risco pelo motorista do veículo que transportava a carga segurada em 

razão da embriaguez implicaria em perda do direito à indenização. Em 

análise do acervo probatório, pode-se constatar que o motorista do 

caminhão encontrava-se, segundo o Boletim de Ocorrência lavrado pela 

Polícia Rodoviária Federal, em estado de embriaguez no momento do 

acidente, tendo sido, inclusive, realizado exame de alcoolemia onde restou 

comprovado que a quantia de álcool era de 0,4mg/l, conforme documento 

de (fl.202), e não como quer fazer crer a autora em seu petitório de 

(fl.285). Nesse contexto, é de se pontuar o posicionamento mais recente 
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do STJ no sentido de reconhecer, uma vez provado pela seguradora o 

estado de embriaguez do condutor/segurado, a presunção relativa de 

agravamento de risco, com o consequente afastamento do direito à 

indenização. A indenização nestes casos somente será devida se o 

segurado comprovar que o infortúnio ocorreria independentemente do 

estado de embriaguez, o que não é o caso dos autos, pois, muito embora 

tenha mencionado que o acidente ocorreu em face do motorista do 

caminhão ter perdido o controle da direção devido ao desnível entre a 

pista de rolamento e o acostamento (fl.06), nada carreara aos autos no 

sentido de comprovar mencionada afirmação, prova que caberia à autora. 

A propósito, veja o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. CONDUTOR 

DO VEÍCULO: FILHO DO SEGURADO. EMBRIAGUEZ DETERMINANTE. 

AGRAVAMENTO DO RISCO. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 

DO STJ. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1. É firme a jurisprudência de ambas as turmas 

da Segunda Seção de que a embriaguez, em sendo causa determinante 

do sinistro, agrava intencionalmente o risco contratado, não se 

restringindo aos casos em que o próprio segurado se encontra 

alcoolizado, devendo abranger, também, os condutores principais 

(familiares, empregados e prepostos) que estejam na direção do veículo, 

haja vista a violação do dever de vigilância e de escolha adequada a quem 

confia a prática do ato, seja por o dolo ou culpa grave do segurado. 2. É 

ônus da seguradora a prova da alcoolemia do condutor do veículo, que, 

uma vez demonstrada, ensejará a presunção relativa de que o risco da 

sinistralidade foi agravado (CC, art. 756). Tal suposição será afastada, 

tornando devida a indenização securitária, caso o segurado demonstre 

que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez 

(v.g., culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na 

pista, animal na estrada). 3. Na hipótese, entender de forma diversa do 

acórdão recorrido para concluir que o filho do segurado não estava 

embriagado no momento do acidente, que essa condição não teria sido 

determinante para o agravamento do risco e de que o infortúnio iria 

ocorrer independentemente do referido estado de alcoolemia, demandaria 

o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na súm 7 

do STJ. 4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a 

conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão 

recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. 5. 

Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1602690/PE, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, 

DJe 04/12/2018). No mesmo sentido tem-se manifestado a jurisprudência 

estadual, assim: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO 

DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - 

EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR - NEXO DE CAUSALIDADE COM O SINISTRO 

- CONSTATAÇÃO - AGRAVAMENTO DO RISCO - EXPRESSA PREVISÃO 

CONTRATUAL - NEGATIVA DE COBERTURA - LICITUDE - IMPROCEDÊNCIA 

DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - É lícita a 

cláusula contratual de perda de garantia para as hipóteses em que o 

segurado agrave intencionalmente o risco objeto do contrato, sendo 

presumida quando conduza o veículo sob efeito de álcool. - Se o estado 

de alcoolemia pode ser extraído do contexto probatório e a dinâmica do 

acidente permite a conclusão de que a embriaguez foi determinante para a 

ocorrência do sinistro, é legítima a recusa de cobertura, pela seguradora, 

nos termos do ajuste firmado entre as partes. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.10.241199-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 04/10/2019) 

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. 

ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. 

INCREMENTO DO RISCO. CAUSA DE EXCLUSÃO DA COBERTURA. NEXO 

DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. - Por ocasião do julgamento do 

Resp. 1.485.717/SP, houve clara alteração do posicionamento até então 

encampado pelo STJ, no sentido de que a direção do veículo por condutor 

alcoolizado, seja ele o segurado ou terceiro a que ele confiou a direção, já 

representa agravamento essencial do risco avençado, justificando a 

exclusão da cobertura securitária, salvo prova em contrário de que o 

sinistro ocorreria sem a influência do estado de embriaguez. - 

Demonstrado no caso concreto o nexo de causalidade entre o acidente e 

o estado de embriaguez da parte, mostra-se legítima a negativa de 

cobertura securitária. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.273416-1/001, 

Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

11/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ 

DO CONDUTOR COMPROVADA COMO CAUSA EFICIENTE DO ACIDENTE. 

AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 

Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária decorrente de 

contrato de seguro de veículo, a qual foi negada em razão da embriaguez 

do condutor, julgada improcedente na origem. Entendo que o segurado ao 

dirigir um veículo automotor sob a influência de grande quantidade de 

álcool, qualquer que seja a situação, acarreta a perda da cobertura 

securitária, pois viola norma não só contratual, mas também legal que veda 

a pilotagem sob efeito de substância psicoativa e até mesmo regra 

comezinha de convívio social em que se busca uma sociedade sadia, 

progressista e isenta de vícios e que tenha como paradigma o homo 

medius , não o infrator. A meu juízo, no caso em comento, data vênia, a 

causa do sinistro, na verdade, foi a embriaguez do condutor, que fez com 

que o segurado não controlasse seu veículo e não reduzisse a 

velocidade. Assim, a embriaguez do condutor, aliado ao excesso de 

velocidade e imprudência concorrente acarretaram o acidente fatal que 

vitimou o segurado, havendo flagrante agravamento do risco. Importante 

ressaltar que a embriaguez produz justamente esse defeito, relaxa o... 

indivíduo, acarreta perda de reflexos, erros de conduta, acarreta a 

adoção de decisões equivocadas e erradas. Ainda, o contrato de seguro 

firmado entre as partes possui cláusula obstativa prevendo que a 

indenização não será devida quando o acidente ocorrer em consequência 

da ingestão de álcool e substância psicoativa. Logo, a negativa de 

cobertura securitária também está amparada na apólice de seguro. 

Destarte, diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se indevida 

a indenização securitária, impondo-se a manutenção da sentença de 

origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70080358013 RS, 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/03/2019, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/04/2019) 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR DANOS 

CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR 

SEGURADO. AGRAVAMENTO VOLUNTÁRIO DO RISCO. CONDIÇÃO 

DETERMINANTE DO ACIDENTE. DEMONSTRADO NEXO DE CAUSALIDADE 

ENTRE A EMBRIAGUEZ E O ACIDENTE. RISCO AGRAVADO NÃO 

COBERTO PELA APÓLICE DE SEGURO. recusa justificada ao pagamento 

da cobertura. indenização indevida. PRECEDENTES do STJ. 1. De acordo 

com o artigo 757, caput, 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?. Dessa maneira, os riscos assumidos pelo segurador 

são exclusivamente sobre o valor do interesse segurado, nos limites 

fixados na apólice, não se admitindo a interpretação extensiva, nem 

analógica. 2. Resta consolidado o entendimento de que os contratos de 

seguro devem submeter-se às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, para evitar eventual desequilíbrio entre as partes, 

considerando a hipossuficiência do consumidor, em relação ao 

fornecedor, bem como, manter a base do negócio, permitindo, assim, a 

continuidade da relação no tempo, o que não destoa do disposto no artigo 

765 do Código Civil, garantindo que segurado e segurador devem guardar, 

na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e 

veracidade, acerca do objeto e das circunstâncias e declarações a ele 

concernentes. 3. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula 

que prevê a exclusão de cobertura securitária, quando o veículo segurado 

for dirigido por pessoa sob o efeito de álcool, desde que comprovado 

(ônus da seguradora) que o estado de embriaguez foi o causador do 

acidente, o que ocorreu, na hipótese. 4. A configuração do risco agravado 

pelo condutor do veículo, a ensejar a aplicação da pena do artigo 768 do 

Código Civil de 2002, deve ser reconhecida quando comprovada a 

embriaguez do condutor e o nexo de causalidade entre o estado alcoólico 

e o acidente. 5. Com a reforma integral da sentença, o ônus sucumbencial 

deve ser invertido, recaindo sobre a parte Autora, a qual saiu 

integralmente vencida na demanda. 6. Devem ser majorados os honorários 

advocatícios, em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do NCPC. 

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 

00825811720108090157, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 

Data de Julgamento: 19/02/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

de 19/02/2019) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - 

CONTRATO DE SEGURO - EMBRIAGUEZ DO TERCEIRO-CONDUTOR - 

AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO - RECONHECIMENTO - CULPA IN 

VIGILANDO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AFASTADA - RECURSO 
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PROVIDO. 1. A embriaguez do condutor do veículo segurado, ainda que 

terceiro, constitui hipótese de agravamento intencional do risco, nos 

termos do artigo 768 do CC, decorrente da culpa in vigilando do segurado, 

em conformidade com os princípios da eticidade, da boa-fé e da proteção 

da confiança, como deveres anexos aos contratos. 2. Outrossim, inexiste 

nos autos elementos capazes de evidenciar que o sinistro teria ocorrido 

independentemente à condição de embriaguez do condutor, cujo ônus 

deve ser suportado pelo segurado, para fins de cobertura securitária. 

Precedentes do STJ. 3. Dever de cobertura afastado. 4. Apelo que se dá 

provimento.” (TJ-PE - APL: 4946683 PE, Relator: Humberto Costa 

Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 30/01/2019, 1ª Câmara Regional 

de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 06/02/2019) É do senso 

comum que o estado de embriaguez afeta os sentidos do indivíduo, 

agravando o risco de acidentes. Além disso, conduzir veículo sob a 

influência de álcool é considerada conduta reprovável pelo Código de 

Trânsito Brasileiro. Assim sendo, considerando a presunção do 

agravamento do risco decorrente do uso de bebida alcoólica, devidamente 

comprovado pela seguradora e admitida pela autora, competiria a esta 

fazer prova de que a ingestão de álcool não foi determinante para a 

ocorrência do sinistro, o que não se verifica na hipótese, visto que, ao que 

tudo indica o motorista perdeu o controle do veículo em face da indevida 

ingestão de álcool, onde é de conhecimento público que os reflexos são 

comprometidos quando do uso desta ‘droga lícita’, que tanto malefício tem 

trazido às pessoas, seja em que sentido for. De maneira que, tem-se como 

lícita a recusa da seguradora de pagar a indenização securitária 

pretendida pela autora. Já o pedido alternativo formulado pela autora, qual 

seja, a condenação da empresa ré – Cooperativa – no pagamento da 

importância de R$ 83.603,98 (oitenta e três mil, seiscentos e três reais, 

noventa e oito centavos), conforme conhecimento de frete, 

reconhecendo-se a responsabilidade objetiva do transportador, merece 

melhor sorte. A propósito, pelo documento de (fl.69), inequívoca a 

comprovação da relação negocial entre a autora e a cooperativa, onde 

esta contratou o senhor Flavio Ferreira de Souza como motorista do 

caminhão sinistrado. A responsabilidade do transportador perante o 

proprietário da carga transportada (contratual e objetiva), não é apenas de 

meio, mas de fim, de resultado, ou seja, o transportador tem o dever de 

entregar a mercadoria em seu destino, no mesmo estado e quantidade que 

a recebeu. Esta responsabilidade apenas pode ser afastada acaso reste 

configurada alguma excludente, assim entendida como caso fortuito ou 

força maior, nos termos do artigo 12, inciso V, da Lei nº 11.442/2007 (que 

regulamenta o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e 

mediante remuneração), causas de rompimento do nexo de causalidade 

necessário à configuração do dever de indenizar, cujo ônus da prova 

competia à transportadora cooperativa, e do qual não se desincumbiu. 

Sobre a questão, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO COM REVISÃO - Ação 

condenatória – contrato de seguro – transporte de mercadoria – 

transporte terrestre realizado por empresa contratada pela autora – furto 

da carga – inobservância do disposto em contrato – ausência de veículo 

com rastreador e de escolta particular – agravamento do risco – cláusula 

contratual que reduz o valor da indenização a 75% - pedidos alternativos 

– procedência total da ação – sucumbência recíproca – inocorrência - 

sentença reformada – recurso da autora provido – recurso da ré não 

p r o v i d o . ”  ( T J - S P  -  A P L :  1 0 5 8 3 9 1 6 8 2 0 1 3 8 2 6 0 1 0 0  S P 

1058391-68.2013.8.26.0100, Relator: Claudia Sarmento Monteleone, Data 

de Julgamento: 08/03/2017, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 14/03/2017) “APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO 

POR MOTORISTA PREPOSTO. CULPA DEMONSTRADA. EMBRIAGUEZ. 

USO DE ¿ARREBITE¿. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DA 

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. SEGURO. PREPOSTO LONGA MANUS 

DO PATRÃO. EMPRESA QUE RESPONDE POR FATO PRÓPRIO E NÃO DE 

OUTREM. DOUTRINA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) 

Considerando que o motorista preposto da empresa foi o causador do 

acidente, haja vista que invadiu a contramão por ter dormido ao volante em 

decorrência da ingestão de álcool e uso de ¿arrebite¿, deve a pessoa 

jurídica ser responsabilizada pelos danos causados aos veículos dos 

autores, que foram devidamente comprovados, atendendo, assim, todos 

os requisitos da responsabilidade subjetiva (art. 186 do CC), quais sejam a 

existência de culpa e nexo causal entre a conduta e o resultado danoso. 

2) Quanto à responsabilidade da seguradora, havendo cláusula de 

exclusão de cobertura por agravamento de risco, deve ser mantida a 

improcedência do pedido da lide secundária. 3) Não há que se falar que a 

jurisprudência admite o pagamento da indenização securitária em casos 

que tais, haja vista que foi o motorista da apelante foi quem causou o 

acidente por conta do confessado e admitido agravamento do risco. Isso 

porque, apesar de o motorista preposto não ser o representante legal da 

empresa, no exercício de sua atividade age como um longa manus deste, 

devendo ser afastado o entendimento que obriga as seguradoras a 

indenizarem o segurado se este não for o causador do dano. 4) Segundos 

as lições de Sérgio Cavalieri Filho, ¿O parágrafo único do art. 927 do 

Código de 2002 também estabeleceu responsabilidade objetiva direta para 

todos os que desenvolvem atividade de risco - vale dizer, 

responsabilidade direta, pelo fato do serviço, e não mais pelo fato do 

preposto. (...) Em todos esses casos a atuação do empregado ou 

preposto foi desconsiderada pela lei; ficou absorvida pela atividade da 

própria empresa ou empregador, de modo a não mais ser possível falar em 

fato de outrem¿. (in: Programa de Responsabilidade Civil. 7ª ed. São Paulo: 

Atlas, 2007, p. 183) . 5) Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-ES - APL: 

00061668120088080030, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO 

BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 23/10/2012, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2013) De forma que faz jus à pretensão. 

Dano moral. Cediço que ao dever de indenizar impõe-se ocorrência de ato 

ilícito, nexo causal e dano, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 

186 e 187 do Código Civil verbis: "Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito 

(art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Art. 186. 

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito 

que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 

econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes." Da lege lata, 

extrai-se, portanto, que ao direito à reparação civil exige-se ocorrência de 

ato ilícito, nexo causal e dano. Quanto à existência do dano moral, já está 

pacificado o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrê-lo, 

conforme já sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. "Súmula 

227 - A pessoa jurídica pode sofrer dano moral." Importante, contudo, 

destacar a necessidade de que a violação ao seu direito personalíssimo 

esteja diretamente ligada à honra objetiva da pessoa jurídica, haja vista 

não ser ela dotada de elemento psíquico. O dano moral da pessoa jurídica 

está associado ao abalo ou descrédito que afeta seu nome e a tradição de 

mercado, com repercussão econômica. Não se trata de dano "in re ipsa", 

como ocorre com o protesto irregular ou inscrição indevida nos cadastros 

de mau pagadores, razão pela qual caberia à autora, empresa do ramo de 

transporte, demonstrar as lesões decorrentes da conduta reprovável da 

ré. É dizer: para configuração dos danos morais à pessoa jurídica se faz 

necessária a demonstração da real ofensa suportada ou da mácula 

gerada na imagem da empresa, o que não ocorreu na espécie. No caso 

em apreço, resta demonstrado o atraso na entrega dos equipamentos 

adquiridos pela autora. Nada mais. Assim sendo, sem embargo da patente 

falha na prestação de serviços da ré, entendo que essa situação implica 

no reconhecimento de descumprimento contratual, em tese, mas não tem o 

condão de, por si só, ensejar a configuração de danos morais. Competia, 

pois, à empresa autora demonstrar a lesão à sua honra objetiva 

decorrente da conduta da ré (art.373, I do CPC), ônus do qual não se 

desincumbiu, limitando-se apenas a afirmar que teve abalos. “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS 

- COMISSÕES RELATIVAS A RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - SIMULAÇÃO NÃO 

COMPROVADA - ART. 373, II, DO CPC - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO 

CONSELHO PROFISSIONAL - FATO QUE NÃO ELIDE A PRETENSÃO DE 

COBRANÇA - COMISSÃO CALCULADA SOBRE O VALOR DOS NEGÓCIOS 

EFETIVAMENTE CELEBRADOS - ART. 373, I, DO CPC - INDENIZAÇÃO DO 

ART. 27, "J", DA LEI 4.886/65 - NÃO CABIMENTO - INAPLICABILIDADE DO 

REGIME JURÍDICO DA LEI 4.886/65 - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Havendo contrato de 

representação comercial entre as partes, pelo qual é garantida à 

representante exclusividade em determinada zona de representação, 

despiciendo perquirir acerca de prova da efetiva prestação dos serviços, 

sobretudo, quando há vedação expressa de negociação direta pela 

representada ou por interposta pessoa, diversa da representante. Não se 

desincumbido o réu do ônus que lhe é atribuído por força do art. 373, II, do 

CPC, quanto à demonstração da existência do alegado fato extintivo do 

direito da Autora, qual seja, a simulação do negócio jurídico, reputa-se 

válido contrato. A ausência de registro ou sua efetivação tardia junto ao 

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Minas 

Gerais (CORE-MG) não enseja o reconhecimento da nulidade do contrato, 
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tendo como efeito, apenas, o afastamento do regime jurídico ditado pela 

Lei 4.886/65. O representante faz jus ao recebimento de comissões 

relativamente aos negócios jurídicos comprovadamente celebrados. Diante 

da inaplicabilidade do regime jurídico instituído pela Lei 4886/65, deve ser 

afastada a pretensão indenizatória fundada em seu artigo 27, "J. O 

simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral 

indenizável. v.v. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - 

ÔNUS DA PROVA - DECISÃO MANTIDA. Regra geral, a prova de um fato 

compete a quem o alegar, sendo certo que ausente aquela, a parte que 

deveria produzi-la também suportará as consequências de sua inércia. 

(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0183.14.014335-9/001 -.JD. 

CONVOCADA MARIA DAS GRAÇAS ROCHA SANTOS. Julgado em 04 de 

dezembro de 2019). Desse modo que, ausente a prova da repercussão 

ofensiva que a conduta do réu lhe acarretou, revela-se indevida a 

indenização moral pleiteada. Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais' proposta por RODOAGRO TRANSPORTES LTDA, em desfavor de 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES BOM RETIRO, todos com qualificação 

nos autos, condenando a ré no pagamento da importância de R$ 

83.603,98 (oitenta e três mil, seiscentos e três reais, noventa e oito 

centavos), devendo corrigida com juros e correção monetária – 1% ao 

mês e INPC – a contar do fato danoso. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. Uma vez julgado 

parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, 

processualmente, que se distribua os ônus sucumbenciais na proporção 

de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta 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 comum JULGO IMPROCEDENTE a presente ação 

aforada por RODOAGRO TRANSPORTES LTDA em desfavor de TOKIO 

MARINE SEGURADORA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à 

ação, o qual deverá ser atualizado. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt.,09 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: 1002446-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA MARIA MAGGI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY OAB - MT16989/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002446-69.2020 Ação: Revisional de Consumo Autora: Rúbia Maria 

Maggi. Réu: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Vistos, 

etc. RÚBIA MARIA MAGGI, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c 

Indenização por Danos Morais” em desfavor de ENERGISA MATO 

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

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

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

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

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

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

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

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

processual ao regular o instituto do benefício da justiça, consolida 

entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos instrumentos para o 

maior dimensionamento do direito fundamental da justiça gratuita. A justiça 

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

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

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

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

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

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

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

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

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

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

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

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

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

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

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

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

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

tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento diverso do 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

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

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

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

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

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

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

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

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

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

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

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

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

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

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

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

narrando os fatos de forma pormenorizada, indicando as faturas/valores 

que pretende revisar, nos termos do art. 319 inciso III, do Código de 

Processo Civil, b) carreando aos autos extrato atualizado de consulta 

realizada nos órgãos de restrição ao crédito, a fim de comprovar eventual 

restrição provocada pela ré no nome e CPF da parte autora, nos termos do 

artigo 320 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, nos moldes dos 

artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 19 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003329-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR RUSCHEL OAB - RS53348 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA TERESINHA STREHL PERSIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003329-50.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Júlio de 

Castilhos - RS Autor/Exequente: BANRISUL - Banco do Estado do Rio 

Grande do Sul S/A. Ré/Executada: Andrea Teresinha Strehl Persio. Vistos, 
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etc. Cumpram-se integralmente os termos do despacho de (ID. 19401872), 

expedindo-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 18 de 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002261-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROSOL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

ALCEMIR JOSE BELLE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002261-65.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Sorriso - MT 

Autor/Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do MT. Réus/Executados: Prosol 

Soluções Empresariais Ltda – ME e Outro. Vistos, etc. COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI 

CELEIRO DO MT, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Carta Precatória” em desfavor de PROSOL SOLUÇÕES 

EMPRESARIAIS LTDA – ME e ALCEMIR JOSE BELLE, com qualificação nos 

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

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

peça imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao 

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

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

providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 18 de fevereiro de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007503-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO NUNES DO CARMO (REQUERENTE)

DIELIS CARIA DA SILVA (REQUERENTE)

L.N. DO CARMO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO JOSE DIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007503-05.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Primavera 

do Leste - MT Autor: L.N. do Carmo & Cia Ltda – ME. Réu: Reginaldo Jose 

Dias. Vistos, etc. L.N. DO CARMO & CIA LTDA – ME, com qualificação nos 

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

desfavor de REGINALDO JOSE DIAS, com qualificação nos autos, 

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

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

peça imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao 

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

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

providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 18 de fevereiro de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015300-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT6660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON JERONIMO DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1015300-32.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Cuiabá/MT 

Autor: Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A. Réu: Cleiton Jeronimo da Silva – 

ME. Vistos, etc. RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A, com qualificação nos 

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

desfavor de CLEITON JERONIMO DA SILVA - ME, com qualificação nos 

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

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

peça imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao 

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

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

providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 18 de fevereiro de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010162-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

SONIA MARIA PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010162-84.2019 Ação: Rescisão Contratual Autores: Sonia Maria 

Pereira Costa e Outro. Ré: BRDU SPE Vermont Ltda. Vistos, etc. 

Considerando que os documentos de (ID 24758018 e ID 24758023) não se 

prestam à comprovação da alegada hipossuficiência, bem como, 

considerando que na peça vestibular consta que a autora exerce 

atividade de “empresária”, determino a intimação da parte autora, através 

de seu bastante procurador, para no prazo de 05 (cinco) dias, carrear 

aos autos a última declaração de imposto de renda dos demandantes, sob 

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

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

cumpra-se. Roo-MT, 19 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003721-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SERROU BARBOSA (EXECUTADO)

 

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

dias, manifeste sobre o decurso de prazo de citação do executado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007473-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA CAMILA S.A. (AUTOR(A))

LEONARDO GIONGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC OAB - MT8387/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Intimação dos advogados das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem sobre a Contestação de ID 26122194.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009737-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLYVERSON DOS SANTOS DOURADO (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados da requerente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestem sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 26829212.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001887-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLY ALVES MAIA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENE DOS REIS MAIA OAB - MT0015994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001887-15.2020 Ação: Embargos à Execução Embargante: Adrielly 

Alves Maia. Embargado: Banco do Brasil S/A. Vistos, etc. ADRIELLY 

ALVES MAIA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com os 

presentes “Embargos à Execução” em desfavor de BANCO DO BRASIL 

S/A, sociedade de economia mista, sobreveio o pedido de suspensão do 

feito executivo, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, 

apensem-se os presentes embargos à ação de execução 

nº1009811-14.2019.8.11.0003, bem como, certifique-se se cumpridos os 

termos do artigo 915 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

embargante, através de seu bastante procurador, para no prazo de 15 

(dez) dias emendar a inicial, cumprindo integral e corretamente os termos 

do §1º do art. 914 do Código de Processo Civil (trazendo as cópias 

indispensáveis da execução), sob pena de extinção do feito nos moldes 

dos artigos 321 e 485, inciso I, do CPC. Transcorrido o prazo, o que 

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

Roo-MT., 19 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004360-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004360-76.2017 Ação: Rescisão Contratual Autor: Guthemberg 

Oliveira Aguiar Me. Réu: Seven Comércio de Alimentos Ltda (Big Master). 

Vistos, etc. GUTHEMBERG OLIVEIRA AGUIAR ME, pessoa jurídica de 

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

Contratual” em desfavor de SEVEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (BIG 

MASTER), pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, indefiro 

o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘e’ de (ID. 

8771504, pág.24), 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 27 de abril de 2020, às 08h30min, no 

CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, 

§8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à 

parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 19 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012706-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR CARVALHO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO OAB - MT16493/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOMINGA PEREIRA (REU)

ALEXANDRE FORMIGONI (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012706-45.2019 Ação: Adjudicação Compulsória Autor: Leomar 

Carvalho Pereira Réus: Alexandre Formigoni e Outra. Vistos, etc. LEOMAR 

CARVALHO PEREIRA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Adjudicação Compulsória” em desfavor de 

ALEXANDRE FORMIGONI e MARIA DOMINGA PEREIRA, com qualificação 

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

E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda a inicial de (ID 27172513). 

Citem-se, observando-se os termos do artigo 246, I, do Código de 

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

344 ambos do Código de Processo Civil. Ofertadas as contestações, 

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

impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 19 

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001600-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A C CAVALCANTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1001600-86.2019 Ação: Embargos à Execução Embargante: A C 

Cavalcante Materiais para Construção - Me. Embargado: Banco Bradesco 

S/A. Vistos, etc. A C CAVALCANTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 

ME, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com os 

presentes “Embargos à Execução” em desfavor de BANCO BRADESCO 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, pelos fatos elencados na inicial, 

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

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

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

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

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

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 
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lei". Sobre a temática o novo sistema processual ao regular o instituto do 

benefício da justiça, consolida entendimentos já firmados pelos tribunais e 

cria novos instrumentos para o maior dimensionamento do direito 

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

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

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

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

indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do 

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

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

outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado 

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

apresentação de versão em português de documento redigido em língua 

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

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

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

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

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

decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato 

notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 

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

adoto entendimento diverso do anteriormente externalizado, 

posicionando-me no sentindo de que a simples declaração de 

hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural não é suficiente 

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

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

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

imprescindível na forma do texto constitucional a comprovação da 

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

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

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

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

fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir 

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

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

desamparando-os, é o mesmo que lhes negar proteção jurídica. De nada 

valeria as leis, se, ante uma violação, aos pobres não fosse dado obter 

tutela jurisdicional estatal e o restabelecimento da ordem jurídica violada. O 

direito fundamental à igualdade seria agredido na hipótese. Em relação, 

especificamente, ao direito à justiça gratuita, depreende-se da 

Constituição Federal que seus titulares são os brasileiros e estrangeiros 

residentes no Brasil, conforme o caput do art. 5º, embora tal ilação reste 

superada há muito por uma interpretação favorável aos direito 

fundamentais. Além disso, pode-se igualmente afirmar que o requisito para 

o gozo da gratuidade da justiça é a comprovação de insuficiência de 

recursos. O texto constitucional exige expressamente comprovação da 

miserabilidade, vale dizer, não se satisfaz com a mera afirmação ou 

alegação sem prova.” (Novo CPC doutrina selecionada, v. 1: parte geral. 

Salvador: juspodivm, 2015, p. 807). Assim, intime-se a parte embargante, 

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

comprove o estado de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 19 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003271-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OELTON ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HEMERSON CORREIA DE SOUZA (REU)

 

Intimação do advogado do requerente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste sobre defesa de ID 27162186.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011381-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TECIAP - TERMINAIS E ARMAZENS GERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LINHARES PEREIRA OAB - PR40936 (ADVOGADO(A))

MARCOS ROBERTO BRIANEZI CAZON OAB - PR38006 (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR GALLO OAB - PR37691 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARMORARIA ALIANCA LTDA - ME (REU)

 

Intimação dos advogados da requerente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestem sobre o decurso de prazo para apresentação de defesa.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002058-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELIA PIRES DELGADO (DEPRECANTE)

ADERITO DOS SANTOS DELGADO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MORAIS E SILVA OAB - PR27415 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARA ELENA DA SILVA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002058-69.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Cerro 

Azul/PR Autores: Aderito dos Santos Delgado e Outro. Ré: Mara Elena da 

Silva. Vistos, etc. ADERITO DOS SANTOS DELGADO e MARIA ZELIA 

PIRES DELGADO, com qualificação nos autos, ingressaram neste juízo 

com a presente “Carta Precatória” em desfavor de MARA ELENA DA 

SILVA, com qualificação nos autos, vieram-me os autos conclusos. D E C I 

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

que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial da presente Carta 

Precatória, sob pena de devolução sem cumprimento: a) juntando aos 

autos cópia da petição inicial e do instrumento do mandato conferido ao 

advogado, conforme determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 do Código 

de Processo Civil; b) carreando aos autos cópia da decisão do processo 

n°0001066-02.2014.8.16.0067, a qual deferira a expedição da presente 

carta precatória, bem como, a que deferira a amplitude de seus atos 

(decisão/despacho). Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o 

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

Cumpra-se. Roo-MT., 19 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002256-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON CABREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002256-09.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: 

Guiratinga/MT Autor: Cleiton Cabreira de Matos. Réu: Vanildo. Vistos, etc. 

CLEITON CABREIRA DE MATOS, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de VANILDO, 

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

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

observe a falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento integral, 

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

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

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

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

Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002511-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR MARTINS MACIEL DE FREITAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:
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VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da advogada do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012908-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TRANSPIACATU LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da advogada da requerente, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 28676799.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007061-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANIRSON FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURY DE MIRANDA (REU)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 26981538.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012116-68.2019.8.11.0003

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:

LEANDRO GALVAO DA COSTA GOMES (EXECUTADO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 28041324.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000885-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DA SILVA ARAUJO (EXECUTADO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão de decurso de prazo.

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000594-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE OAB - MT8321-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA DA SILVA ROSA (REU)

MARCIO ANDRE DA SILVA ROSA (REU)

 

Intimação do advogado requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

informe os dados bancários para restituição da caução.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706237 Nr: 945-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELISSA TRINDADE GUIZARDI, JOÃO 

BATISTA SUBTIL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MELISSA TRINDADE GUIZARDI, Cpf: 

12096204801, Rg: 26809492-5, Filiação: Opercio Guizardi e Rose Mary 

Molina Trindade Guizardi, data de nascimento: 14/04/1977, natural de Tupi 

Paulista-SP, solteiro(a), agricultora e atualmente em local incerto e não 

sabido JOÃO BATISTA SUBTIL NETO, Cpf: 47768835034, Rg: 

703566993-1, Filiação: Lourdes Vitali Subtil e Joao Vanerlei Subtil, data de 

nascimento: 25/10/1966, divorciado(a), agricultor. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte executada para que, no prazo de (5) cinco 

dias - contados da dilação de prazo do edital-, se manifeste sobre os 

documentos fornecidos pelo convênio BacenJud, em consonância com o 

disposto no artigo 854, §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil.

Despacho/Decisão: ESTADO DE MATO GROSSOPODER 

JUDICIÁRIOCOMARCA DE RONDONÓPOLISPRIMEIRA VARA CÍVELFeitos 

Cíveis nº945-78/2012Vistos, etc...Nesta data fora efetuada a 

transferência do valor bloqueado, para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.Sobre os documentos fornecidos pelo 

convênio ‘BacenJud’, manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, 

em consonância com o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de 

Processo Civil, após conclusos.Expeça-se o necessário . 

Intimem-se.Cumpra-se.Rondonópolis, 26 de janeiro de 2018. Dr. Luiz 

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

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gabriela Carolina Alves 

de Souza, digitei.

Rondonópolis, 06 de novembro de 2019

Juliana Martello do Amaral Paulista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732857 Nr: 12961-30.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEALI SEMENTES HÍBRIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO VICENTE DAL FORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO SUTO - 

OAB:230509/SP, FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - OAB:147522/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVALDO VICENTE DAL FORNO, Cpf: 

31830463187, Rg: 44806-1, Filiação: Maria e Foleto Dal Forno e Valdivino 

João Dal Forno, data de nascimento: 13/08/1964, brasileiro(a), casado(a), 

agricultor. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte executada para que, no prazo de (5) cinco 

dias, - contados da dilação de prazo do edital -, se manifeste sobre os 

documentos fornecidos pelo convênio Bacenjud, em consonância com o 

disposto no artigo 854, §§ 2° e 3° do Código de Processo Civil.

Despacho/Decisão: ESTADO DE MATO GROSSOPODER 

JUDICIÁRIOCOMARCA DE RONDONÓPOLISPRIMEIRA VARA CÍVELFeitos 

Cíveis n°12961-30.2013Vistos, etc...Nesta data fora efetuada a 

transferência do valor bloqueado, para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.Sobre os documentos fornecidos pelo 

convênio ‘BacenJud’, manifestem-se as partes, no prazo de (5) cinco dias, 

em consonância com o disposto no artigo 854, §2º e §3º do Código de 

Processo Civil.No mesmo diapasão, dê-se vista à parte exequente, para 
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que no prazo de (5) cinco dias, manifeste-se sobre os extratos do 

convênio ‘RenaJud’. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 30 de setembro 

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

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Gabriela Carolina Alves 

de Souza, digitei.

Rondonópolis, 06 de novembro de 2019

Juliana Martello do Amaral Paulista Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 413837 Nr: 9481-20.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONIR SERAFIM E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON MOREIRA DOS SANTOS

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

OAB:21899/0, JORDANIA BARCELO DA SILVA - OAB:19722/O, 

MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA - OAB:OAB-MT10.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 9481-20.2008

Ação: Execução de Titulo Extrajudicial

 Autor: Nino Comércio de Aquecedores Ltda -Epp

 Réu: Elson Moreira dos Santos

 Vistos, etc...

 Defiro o pedido de alteração do polo ativo, conforme requerido a (fl.135), 

devendo ser feitas as anotações de estilo.

 Considerando que o executado faleceu, consoante se pode constatar 

pelo documento de (fl.134), hei por bem em suspender o processo pelo 

prazo de 90 (noventa) dias, e o faço com fulcro no § 2°, inciso I, do artigo 

313 do Código de Processo Civil, a fim de que a exequente promova a 

citação do espólio e/ou os herdeiros.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 31 de janeiro de 2.020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 101950 Nr: 39-11.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO VIZZOTTO, NOELI TEREZINHA 

BAGETTI VIZZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:MT/2.532-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 BANCO DO BRASIL ingressou com a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO em 

face de NORBERTO VIZZOTTO, NOELI VIZZOTTO, AGROPECUÁRIA 

CARIMÃ e SOUVENIR DAL BO, para cobrança de crédito no valor de 

R$41.287,98, com origem na CÉDULA RURAL HIPOTECARIA 97/00057-4 e 

seus aditivos.

 Às fls. 326 o exequente informou que a dívida foi satisfeita.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 924, inciso II, do CPC, declaro 

a extinção da execução pelo pagamento.

 Custas processuais pelos executados, se devidas.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, arquive-se 

os autos.

 Publique-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.: 33269 Nr: 9281-67.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO VIZZOTTO, ESPÓLIO DE 

SOUVENIR DAL BO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:MT/2.532-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDURADO - OAB:14159-B, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 

11.058

 Vistos e examinados.

 BANCO DO BRASIL ingressou com a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO em 

face de NORBERTO VIZZOTO e SOUVENIR DAL BO, para cobrança de 

crédito no valor de R$149.768,27, com origem na CÉDULA RURAL 

PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA 94/00393-9.

 Às fls. 313 o exequente informou que a dívida foi satisfeita.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 924, inciso II, do CPC, declaro 

a extinção da execução pelo pagamento.

 Custas processuais pelos executados, se devidas.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, arquive-se 

os autos.

 Publique-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.: 760885 Nr: 13864-31.2014.811.0003

 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: JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR, PATRÍCIA AGUIAR 

CAMACHO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA 

MARIA FERRARI AGUIAR, MOHAMAD KHALIL ZAHER, MARA MONGELLI 

ZAHER, OLAVO AGUIAR PAIVA NETO

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

REZENDE - OAB:6.358/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos 

embargos declaratórios, não se visualiza o vício alegado.Com essas 

considerações, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração de fls. 

1282/1295.Intimem-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.: 773445 Nr: 3743-07.2015.811.0003

 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: MACIONIL NUNES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACIONIL PAES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:13.398 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMERICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT9552

 Vistos e examinados.

Verifica-se dos autos que a parte autora foi intimada para emendar a 

inicial (indicando o valor da indenização pretendida a título de dano moral e 

o correto valor da causa), sob pena de indeferimento; e que a mesma 

quedou-se inerte, conforme certidão de fls. 75.

 Desta feita, ante o teor da certidão retro e com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso I, do CPC, decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito.

 Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da 

causa.

 Em caso de Justiça Gratuita, ficam as condenações suspensas, nos 

termos da lei concernente.

 Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se.

 Publique-se.
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 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 268189 Nr: 7408-03.1993.811.0003

 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: JEVERSON MUNIESA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, CILIO CESAR DA SILVA, SERGIO 

LARI PERFETE, JULIO ARAUJO GONTIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CAMPOS GONTIJO - 

OAB:107.597 OAB/MG, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, 

FERNANDO HUMBERTO DOS SANTOS - OAB:OAB/MG 38.394, 

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT, LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O, MARIA ELISABETE PICOLO 

DE MEDEIROS - OAB:4869/MT, MÁRIO CÉSAR HAMDAN GONTIJO - 

OAB:OAB/MG 78.976, RODRIGO REZENDE E SANTOS - OAB:OAB/MG 

77.845, SANDRA BONIFACIO - OAB:MT/6541, SHIRLEI MESQUITA 

SANDIM - OAB:5257/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 7408-03.1993

Ação: Ordinária de Indenização por Ato Ilícito

 Autor: Jeverson Muniesa Queiroz.

Ré: Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.

Denunciados à lide: Júlio Araújo Contijo e Outros.

Vistos, etc...

JEVERSON MUNIESA QUEIROZ, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, na ação ‘Ordinária de Indenização por Ato Ilícito’ que 

moveu em desfavor de SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE 

DE RONDONÓPOLIS, postulou às (fls.1.684/1.745; fls.1.748/1.808), 

pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença’, 

juntando demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me 

conclusos.

D E C I D O:

Acolho parcialmente os pedidos supra mencionados e determino à 

escrivania que proceda as anotações devidas, uma vez que a presente 

ação passará a ser “Cumprimento de Sentença” em desfavor de Santa 

Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis e Júlio Araújo Contijo.

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex.

Em caso de descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) 

dez por cento e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) 

dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo 

Civil.

Transcorrido o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, 

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

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 268190 Nr: 1016-47.1993.811.0003

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEVERSON MUNIESA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E 

MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA BAPTISTA 

VASCONCELOS - OAB:3560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

REZENDE - OAB:6.358/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 1274/1994

Ação: Medida Cautelar de Exibição de Documentos

Autor: Jeverson Muniesa Queiroz.

Ré: Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.

 Vistos, etc...

Processo Findo.

Façam as anotações de estilo e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de fevereiro de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281609 Nr: 5040-40.2001.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONOR PEREZ BEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT, MARCOS RENATO HERINGER - OAB:40.044, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:15651

 Intimação dos advogados das partes para que, no prazo de 5 (cinco)dias, 

manifestem sobre o ofício e documentos de fls. 807/812.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824689 Nr: 4502-34.2016.811.0003

 AÇÃO: 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): FABIO DE SANTANA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo n° 4502-34.2016

 Ação: Execução de Título Extrajudicial

Autora: Sicredi Sul MT

Réu: Fabio de Santana Santos

 Vistos, etc...

 COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DO 

MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de FABIO DE SANTANA SANTOS, com qualificação nos autos e 

após devidamente processado postulou a extinção do processo (fl.83), 

vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

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

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DO 

MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, em desfavor de FABIO DE SANTANA 

SANTOS, com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço 

com fulcro nos artigos 487, inciso III c/c 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pelo réu.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 
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certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 13/fevereiro/2020.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 783698 Nr: 7638-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSE GASPAROTTO, EDSON JOSE 

GASPAROTTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MACHADO MUCHAGATA 

- OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo n° 4502-34.2016

 Ação: Execução de Título Extrajudicial

Autora: Sicredi Sul MT

Réu: Fabio de Santana Santos

 Vistos, etc...

 COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DO 

MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de FABIO DE SANTANA SANTOS, com qualificação nos autos e 

após devidamente processado postulou a extinção do processo (fl.83), 

vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

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

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DO 

MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, em desfavor de FABIO DE SANTANA 

SANTOS, com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço 

com fulcro nos artigos 487, inciso III c/c 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pelo réu.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 13/fevereiro/2020.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 769704 Nr: 2040-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA DE FATIMA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:OAB/MT16960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo n° 2040-41.2015

 Ação: Cumprimento de Sentença

Autor: Elisangela de Fátima Santos

Réu: Oi S/A

 Vistos, etc...

 ELISANGELA DE FÁTIMA SANTOS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de OI S/A, com qualificação nos autos e após devidamente 

processado postulou a extinção do processo (fl.314), vindo-me os autos 

conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

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

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por 

ELISANGELA DE FÁTIMA SANTOS, em desfavor de OI S/A, com 

qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro nos 

artigos 487, inciso III c/c 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

expedindo-se o necessário.

 Custas pelo réu.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 13/fevereiro/2020.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 745689 Nr: 5353-44.2014.811.0003

 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): VIANA ASSISTENCIA TECNICA LTDA, PAULO 

VIANA DOS SANTOS, FABIANO SOUZA VIANA DOS SANTOS

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE EVANGELISTA GARCIA 

- OAB:19754/O, STELA HORTÊNCIO CHIDEROLI - OAB:264631

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo n° 5353-44.2014

 Ação: Execução de Título Extrajudicial

Autor: Sicredi Sul MT

Réus: Paulo Viana dos Santos e Outros

 Vistos, etc...

 COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE 

MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de VIANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA, PAULO VIANA DOS 

SANTOS e FABIANO SOUZA VIANA DOS SANTOS, com qualificação nos 

autos e após devidamente processado postulou a extinção do processo 

(fl.292), vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

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

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE 

MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, em desfavor de VIANA ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA LTDA, PAULO VIANA DOS SANTOS e FABIANO SOUZA VIANA 

DOS SANTOS, com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o 

faço com fulcro nos artigos 487, inciso III c/c 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, expedindo-se o necessário.
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 Custas pela parte ré.

 Defiro o pedido formulado a (fl.292), item “B”, devendo ser feitas as 

anotações devidas.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 13/fevereiro/2020.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731720 Nr: 12055-40.2013.811.0003

 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: SALZGITTER MANNESMANN INTERNATIONAL (USA) 

INC. ("SALZGITTER USA"), CONTINI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTINI & CIA LTDA, SALZGITTER 

MANNESMANN INTERNATIONAL (USA) INC. ("SALZGITTER USA")

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FERREIRA CARRIÇO - 

OAB:296.685-SP, ESTEVAN MIZZANI SHNEIDER CONTINI - OAB:13.894, 

LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA - OAB:118594/SP, RICARDO 

PAGLIARI LEVY - OAB:OAB/SP155566, ROBERTO ZILSCH LAMBAUER 

- OAB:OAB/SP285807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA CARRIÇO - 

OAB:296.685-SP, ESTEVAN MIZZANI SHNEIDER CONTINI - OAB:13.894, 

LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA - OAB:118594/SP, RICARDO 

PAGLIARI LEVY - OAB:OAB/SP155566, ROBERTO ZILSCH LAMBAUER 

- OAB:OAB/SP285807

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 52/2016 CGJ, 

impulsiono os autos para intimação do advogado do exequente Salzgitter 

Mannesmann International Inc, para no prazo legal trazer aos autos o valor 

atualizado do débito, com o fito de expedição da certidão de crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 448638 Nr: 3817-03.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY SADY AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ETMUNDO LOHMANN, ADILSON 

NUNES DE VASCONCELOS, VASCONCELOS & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo n° 3817-03.2011

 Ação: Cumprimento de Sentença

Autor: Ruy Sady Augustin

Réus: Adilson Nunes de Vasconcelos e Outros

 Vistos, etc...

 RUY SADY AUGUSTIN, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de 

VALTER ETMUNDO LOHMANN, ADILSON NUNES DE VASCONCELOS e 

VASCONCELOS & CIA LTDA-ME, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado postulou a extinção do processo (fl.149), 

vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

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

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por RUY 

SADY AUGUSTIN, em desfavor de VALTER ETMUNDO LOHMANN, 

ADILSON NUNES DE VASCONCELOS e VASCONCELOS & CIA LTDA-ME, 

com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro 

nos artigos 487, inciso III c/c 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

expedindo-se o necessário.

 Custas pelo réu.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 13/fevereiro/2020.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713817 Nr: 8953-44.2012.811.0003

 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): A M M DA SILVA, ANA MARIA MOREIRA DA 

SILVA, GILMAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE 

MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, assim, via de consequência, mantenho 

a decisão (fls.160/161v), em sua íntegra.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt,13/feverero/2020.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730126 Nr: 10725-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNE BURITAMA LTDA

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

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente 

processo aforado por BANCO BRADESCO S/A, desfavor de CASA DE 

CARNE BURITANA LTDA, com qualificação nos autos e o faço com fulcro 

no artigo 485, inciso VIII, § 5°, do Código de Processo Civil.Custas pelo 

autor.Nesta data foi feito o desbloqueio judicial, consoante documento em 

anexo.Quanto a expedição de ofício à SERASA, indefiro, uma vez que a 

diligência cabe à parte e não ao Poder Judiciário.Transitada em julgado e 

feitas as anotações devidas, o que deve ser certificado, 

arquive-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Roo-Mt., 13/fevereiro/2.020.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 770697 Nr: 2483-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOMAR CARRIJO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 2483-89.2015

Ação: Execução de Sentença

 Autor: Clodomar Carrijo

 Réu: Banco Itaucard S/A

 Vistos, etc...

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 32 de 693



 Defiro o pedido formulado a (fl.111), via de consequência, determino a 

expedição de alvará de levantamento, mediante as cautelas de estilo, após 

vista dos autos à parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

requeira o que de direito, após conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra.

 Roo-Mt, 13/fevereiro/2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437109 Nr: 5777-28.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVRATTI E MARTINEZ LTDA ME, VANDERLEI 

SILVERIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA BALDI, NORBERTO JORDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SOUZA STEFANONI 

- OAB:OAB/SP 127.390

 Intimação DO Advogado VANDERLEI SILVERIO PEREIRA, para no prazo 

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

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

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

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450814 Nr: 5994-37.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIZOLI DE MELLO LOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEITZKE & MONTALVÃO LTDA ME (NEITZKE & 

PIZZA LTDA - ME) C.A.S. SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO, NEIDIR CARLOS 

NEITZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRHISTIAN MENDES NEITZKE - 

OAB:10.163/MT

 Intimação DO AdvogadO PABLO CORTEZ LOI, para no prazo de três dias, 

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

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445531 Nr: 713-03.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA HATSUE TAKAZONO HATSUMURA, FLAVIA 

TAKAZONO MIYASHITA, HALISSOM TAKAZONO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

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

OAB:8.521/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:MT/13.479-B, 

SEBASTIÃO MARTINS FERREIRA - OAB:17755/O, WILLIAM JOSÉ DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 3.928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Intimação DO Advogado SERGIO HENRIQUE GUARESCHI, para no prazo 

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

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

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

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384434 Nr: 12519-11.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TARCISIO DE SOUZA, WALTAIR DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:OAB/MT 5.417-B, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 Intimação DO Advogado SERGIO HENRIQUE GUARESCHI, para no prazo 

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

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

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

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385563 Nr: 13644-14.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABRICA DE ARAMES QUIK-LINK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Intimação DO Advogado SERGIO HENRIQUE GUARESCHI, para no prazo 

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

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

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

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389173 Nr: 2837-95.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Intimação DO Advogado SERGIO HENRIQUE GUARESCHI, para no prazo 

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

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

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

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284795 Nr: 552-08.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE PEREIRA RODRIGUES, RAFAEL RODRIGUES 

FRANKEN, LUTEMBERG KAYONANN DE OLIVEIRA KREMER FRANKEN, 

MARIA SEBASTIANA DE OLIVEIRA, VINICIUS DE QUEIROZ FRANKEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES DO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957, SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838, JOEL BECKER - OAB:14071/MT, THÂMIS 

VIZZOTTO BAÍA - OAB:9712/MT

 Intimação DO Advogado SILVIO HENRIQUE CORREA, para no prazo de 

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

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

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

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345027 Nr: 532-12.2005.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EULER VALQUIR MEDEIROS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI PEREIRA DA CONCEIÇAO

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

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Intimação DO Advogado SEBASTIÃO GERALDO DE LIMA, para no prazo 

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

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

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

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 873894 Nr: 7984-53.2017.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMF SECURITIZADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA TEXTIL MATO GROSSO S/A, 

SANTANA TEXTIL S/A ( EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), RAIMUNDO 

DELFINO NETO, IGOR ROCHA PERDIGÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892/MT, WAGNER LOPES CAPRIO - OAB:OAB/SP 169.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR MENDES BEZERRA 

JUNIOR - OAB:CE/15.786

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 7984-53.2017

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Autora: CMF Securitizadora S/A

 Réus: Raimundo Delfino Neto e Outros

 Vistos, etc...

 HOMOLOGO o acordo de vontades de (fls.195/196), para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos.

 Diante do transcurso do prazo consignado no acordo, qual seja, a data do 

cumprimento da última parcela, intime-se a parte autora, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe se tem interesse 

no prosseguimento do feito, após conclusos.

 Expeça-se o necessário.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 13/fevereiro/2020.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802277 Nr: 15288-74.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIR KLABUNDE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LIMA ROSSONI - 

OAB:18581, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 Intimação Do Advogado ALEXANDRE LIMA ROSSONI, para no prazo de 

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

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

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

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792135 Nr: 11160-11.2015.811.0003

 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: MARCELO AUGUSTO DE CASTRO VETUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO ROBERTO NASCIMENTO, LEONARDO 

DE PAULO RODRIGUES, PAMELA CANDIDO UTIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, BRUNA D. GARCIA MARTINEZ - 

OAB:OAB/MT 22.512/O, DANIEL ARRUDA PEDROSO DE ANDRADE - 

OAB:13702/MT, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT7206B

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

é de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 781749 Nr: 6874-87.2015.811.0003

 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: PARADISO GIOVANELLA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA VALLARI - 

OAB:OAB/103.301, THIAGO CRIPPA REY - OAB:OAB/60.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE KUCHTA - 

OAB:47477

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 6874-87.2015

Ação: Cobrança

Autora: Paradiso Giovanella Transportes Ltda

Ré: Solo Vivo Indústria e Comércio Ltda

 Vistos, etc...

 PARADISO GIOVANELLA TRANSPORTES LTDA, com qualificação nos 

autos, ingressaram neste juízo com a presente ação em desfavor de 

SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com qualificação nos autos, e 

após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção 

(fls.81/84), vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por PARADISO GIOVANELLA 

TRANSPORTES LTDA, em desfavor de SOLO VIVO INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA, todos com qualificação nos autos, expedindo-se o 

necessário.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil.

 Custas pela ré.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 14/fevereiro/2.020.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787823 Nr: 9361-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES FARIAS, MARIA 

LUÉLY GOMES PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - 

OAB:MT/ 6.541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação DO Advogado ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 
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salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764635 Nr: 15635-44.2014.811.0003

 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: LUIZA ELENA DA SILVA DOS SANTOS, ANTONIO 

TADEU DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO RODRIGUES BRANDÃO

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

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA REZENDE SILVA - 

OAB:OAB/GO 16.681

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n°15635-44/2014

Ação: Declaratória

Autor: Antonio Tadeu dos Santos e Outra.

Réu: Hugo Rodrigues Bransão.

Vistos, etc.

CONCLUSÃO INDEVIDA.

Intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, para que no prazo 

de (5) cinco dias, manifeste-se acerca do petitório e documentos de 

(fls.275/281).

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

conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Roo-MT, 14 de fevereiro de 2.020.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 725157 Nr: 6115-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO VICENTE SILVEIRA DE FREITAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO YASUSHI TAJI, ALGODOEIRA TAJI 

MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ACÁCIO MUNIZ JUNIOR 

- OAB:8872

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 6115-94.2013

Ação: Cumprimento de Sentença

Autor: João Vicente Silveira de Freitas Filho

Réu: Claudio Yasushi Taji

 Vistos, etc...

 JOÃO VICENTE SILVEIRA DE FREITAS FILHO, com qualificação nos autos, 

ingressaram neste juízo com a presente ação em desfavor de CLAUDIO 

YASUSHI TAJI, com qualificação nos autos, e após devidamente 

processado, sobreveio o pedido de extinção (fls.326/329), vindo-me os 

autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por JOÃO VICENTE SILVEIRA 

DE FREITAS FILHO, em desfavor de CLAUDIO YASUSHI TAJI, todos com 

qualificação nos autos, expedindo-se o necessário.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil.

 Custas pelo réu conforme determinado pela sentença e confirmada em 

grau de recurso.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 14/fevereiro/2.020.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726360 Nr: 7292-93.2013.811.0003

 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: AIRTON FROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA RIZAN TRATORES LTDA, 

NEIVA MARLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZALTINO SUZANO - 

OAB:6884-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/O, MARCELA BALIEIRO SOUKEF - OAB:MT/9502, PATRICIA 

APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - OAB:OAB/MT12.507

 Intimação DO Advogado IZALTINO SUZANO, para no prazo de três dias, 

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749286 Nr: 7393-96.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE GUIMARAES LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BORTONI NINIS 

EMMERICK - OAB:MT/15.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 Intimação DO Advogado FELIPE BORTONI NINIS EMMERICK, para no prazo 

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

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

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

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751801 Nr: 8677-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AVELINO VENZON, VILMAR 

VENZOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGILDO OLIVEIRA AMORIM - 

OAB:MT/3661-A

 Intimação DO Advogado GERALDO ROBERTO PESCE, para no prazo de 

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

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

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

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 738507 Nr: 1036-03.2014.811.0003

 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: R RODRIGUES NEVES E CIA LTDA, RENATO 

RODRIGUES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JOSE SILVA GOMES PINTO, 

OSVALDO MENDES DA SILVA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 35 de 693



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA MARIA GUIMARAES 

DE SÁ RIBEIRO REFATTI - OAB:MT 18.042-A, FERNANDA NEVES 

VILELA PIRES - OAB:14262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT7206B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 1036-03.2014

Ação: Cumprimento de Sentença

Autor: Osvaldo Mendes da Silva

Réu: R. Rodrigues Neves e Cia Ltda

 Vistos, etc...

 OSVALDO MENDES DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressaram 

neste juízo com a presente ação em desfavor de R. RODRIGUES NEVES E 

CIA LTDA, com qualificação nos autos, e após devidamente processado, 

sobreveio o pedido de extinção (fls.211), vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Num primeiro momento determino à senhora Gestora que faça as 

anotações devidas, uma vez que a partir de (fl.210), passou a ser 

cumprimento de sentença.

 Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por OSVALDO MENDES DA 

SILVA, em desfavor de R. RODRIGUES NEVES E CIA LTDA, todos com 

qualificação nos autos, expedindo-se o necessário.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil.

 Custas pelo réu.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 14/fevereiro/2.020.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718061 Nr: 13515-96.2012.811.0003

 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: VITURINO BARCELO DE CARVALHO, ISMERINA VIEIRA 

DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROOSEVELT PEDRO RODRIGUES PINHEIRO, 

GERALDO ROBERTO PESCE, ETEWALDO DE OLIVEIRA BORGES, ELENI 

COPETTI ROSA, ESPÓLIO DE ERMÍRIO GHISLENI ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:16181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 .Pois bem, analisando os trilhos percorridos pelos presentes autos, bem 

como, o pleito de (fl.664V), entendo conveniente a produção de prova 

oral, para audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 

28 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, sob pena de perda dessa 

prova.Em havendo testemunha não residente na Comarca, determino, 

desde já, a expedição de carta precatória com prazo de 45 (quarenta e 

c i nco )  d ias  pa ra  o  seu  cum p r i m e n t o . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-MT, 14 de fevereiro de 2.020.Dr. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352182 Nr: 7173-16.2005.811.0003

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCI BARROS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CASTOR DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE JESUS COSTA 

NASCIMENTO - OAB:PA/7561, GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIOR SERGIO MARIM - 

OAB:6.295, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 Intimação Do Advogado GERALDO ROBERTO PESCE, para no prazo de 

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

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

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

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372978 Nr: 1401-38.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS, APARECIDA MARTINS DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTANA VEICULOS, RONI DE OLIVEIRA 

BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946, 

ROBIE BITENCOURT IANHES - OAB:5348-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA DOS ARBUES NERY DA 

SILVA - OAB:MT/9923 - B, JUSCELINO BARRETO MONTEIRO - 

OAB:3764/MT, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - 

OAB:MT/6174

 Intimação Da Advogada ANA ALICE ARAÚJO FORTUNATO, para no prazo 

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

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

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

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102658 Nr: 832-47.2000.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA CAROLINA GOULART-YOUNG, OLIVER 

PHILIPPE GOULART-YOUNG, MANOEL DIAS GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT7206B

 Intimação DO AdvogadO LUIS FELIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 442745 Nr: 11413-72.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID CABRERA PARRA FLORIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 11413-72.2010

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Autor: Banco Bradesco S/A

Réu: David Cabrera Parra Floriano

 Vistos, etc...

 BANCO BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, ingressaram neste 
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juízo com a presente ação em desfavor de DAVID CABRERA PARRA 

FLORIANO, com qualificação nos autos, e após devidamente processado, 

sobreveio o pedido de extinção (fls.122/122v), vindo-me os autos 

conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por BANCO BRADESCO S/A, 

em desfavor de DAVID CABRERA PARRA FLORIANO, todos com 

qualificação nos autos, expedindo-se o necessário.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil.

 Autorizo o levantamento da importância depositada em favor do 

executado, mediante as cautelas de estilo.

 Custas pelo réu.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 14/fevereiro/2.020.-

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796648 Nr: 13020-47.2015.811.0003

 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: MARLENE RODRIGUES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HEVEA BRASILIENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT 

Nº 7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA COELHO - 

OAB:188.905/SP, LUIZ ALBERTO TEIXEIRA - OAB:138.374/SP

 Intima-se os requeridos,para manifestar-se referente aos petitórios de 

fl.324/330, 331/342 e 343/349.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800225 Nr: 14492-83.2015.811.0003

 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: IRACEMA LIMA LEITE PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ROBERTO PICHIONI, SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Aparecido Gonçalves - 

OAB:17.580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DOS SANTOS 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:MT 6358-O, MARYANA SANTANA RINALDI - OAB:24.814-O, 

PRISCILA IKEDA CAETANO - OAB:MT0018596/O

 Intimação DO Advogado RAFAEL APARECIDO GONÇALVES, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818987 Nr: 2561-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO SÉRGIO DE OLIVEIRA

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

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 Intima-se a parte exequente,para manifestar-se nos autos quanto à 

certidão do oficial de justiça de fl.162

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 767477 Nr: 1085-10.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL TIZZIANO BENEDETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO THIAGO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:OAB/MT13301A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação DO AdvogadO RODRIGO KURZ, para no prazo de três dias, 

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

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

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710013 Nr: 4961-75.2012.811.0003

 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: CINTIA HATSUE TAKAZONO HATSUMURA, FLAVIA 

TAKAZONO MIYASHITA, BANCO DO BRASIL S/A, HALISSOM TAKAZONO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA, JOSE TARCISIO DE 

SOUZA

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A, SEBASTIÃO MARTINS FERREIRA - 

OAB:17755/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Intimação DO Advogado SERGIO HENRIQUE GUARESCHI, para no prazo 

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

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

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

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452578 Nr: 7757-73.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA, ALI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO ANTONÂNGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CORSATTO 

SACOMANI - OAB:223119/SP, NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - 

OAB:5.982/MT

 Intimação DO Advogado SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JUNIOR, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730162 Nr: 10758-95.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES LEONIR KOLLN, TEREZINHA GENTIL 

KOLLN, LARI KOLLN

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

OAB:8.521/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação DO Advogado WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA, para 

no prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 
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salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736673 Nr: 15964-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINDHI ARIADNE LOPES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/OAB/MT

 Intimação DO Advogado THAYLANE BENEVIDES DA SILVA, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913892 Nr: 9136-05.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA FOCKINK DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINO MOURA BORGES, ESPÓLIO DE 

RUBENS PEREIRA DE SOUZA, ALDAIR DA SILVA SALDANHA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839/MS, FERNANDO TURI MARQUES FILHO - OAB:12813, MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 Dado as correspondências devolvidas nos autos e à ausência de tempo 

hábil para o retorno de novos ARs, intima-se os Advogados das Partes 

para que se façam acompanhar de seus clientes na audiência designada 

nos autos para o dia 10 de março de 2020, às 14:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926942 Nr: 3793-91.2019.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENILSON ROBERTO SODRÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BERNARDES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:MT 6358-O

 Tendo em vista a correspondência devolvida de fl. 147, fica o Advogado 

da Parte Requerida intimado a se fazer acompanhar de seu cliente 

RAFAEL BERNARDES FREITAS na Audiência designada nos autos para o 

dia 04/03/2020, às 14:00h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739151 Nr: 1425-85.2014.811.0003

 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: VILSON MARINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO SEVERINO MAIA, ALDEIR BORGES 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JÚNIOR - OAB:OAB/MT 15694, JOSENILDO SANTOS 

RODRIGUES - OAB:22474/O MT, MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15994, 

SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - OAB:14.726/MT, Thelma Aparecida 

Garcia Guimarães - OAB:, WELLYSON BRAGA MENDES - 

OAB:21026/O

 Dos advogados das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 399/409, 

interposto pela parte requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745689 Nr: 5353-44.2014.811.0003

 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): VIANA ASSISTENCIA TECNICA LTDA, PAULO 

VIANA DOS SANTOS, FABIANO SOUZA VIANA DOS SANTOS

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE EVANGELISTA GARCIA 

- OAB:19754/O, STELA HORTÊNCIO CHIDEROLI - OAB:264631

 Do Advogado da parte Autora para, querendo manifestar-se dos 

Embargos de Declaração de fls. 295/296, no prazo de cinco dias, nos 

termos do artigo 1.023, §2º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821887 Nr: 3561-84.2016.811.0003

 AÇÃO: Interdito Proibitório->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: FÁTIMA MARIA MOTA FRANÇA, DANIELA MOTA 

FRANÇA BERRO, ESPÓLIO DE EURÍBIADES DOS SANTOS FRANCA, 

GUSTAVO MOTA FRANÇA, MARCELO MOTA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON ROBERTO SODRÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERILENE PEREIRA DE ANICESIO - 

OAB:18944, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992MT

 Tendo em vista as correspondências devolvidas nos autos, fica o 

Advogado da Parte Autora intimado a se fazer acompanhar de seus 

clientes DANIELA MOTA FRANÇA BERRO, MARCELO MOTA FRANÇA e 

GUSTAVO MOTA FRANÇA na Audiência designada nos autos para o dia 

04/03/2020, às 14:00h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815622 Nr: 1439-98.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA L SOARES ME, APARECIDA 

LUIZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para, no prazo legal, manifestar-se do 

mandado e certidão de fls. 96/99.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 101946 Nr: 35-71.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BOSCO RODRIGUES CARNEIRO, JUDITH 

SOTTA KLAS DAL BO, SAMUEL SANTOS SILVA, VALDECIR SATURNINO 

DE OLIVEIRA, SONIA HENRIQUE CAVALCANTE, ESPÓLIO DE SOUVENIR 

DAL BO, AGROPECUARIA CARIMÃ LTDA, ROBERTO MARCOS 

FRANCISCO, SONIA CAVALCANTE CARNEIRO, LEOCLIDES THADEU 

ASTRISSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 
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OAB:MT/2.532-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 para o pagamento, em 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova. 

Consoante prevê o §4º, efetuado o depósito dos honorários periciais, fica 

autorizado o levantamento, pelo perito judicial, de 50% do valor no início 

dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois 

de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. 

Consigno que o perito judicial ora nomeado deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe é cometido, independente de termo 

de compromisso (art. 466), devendo assegurar aos assistentes das 

partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que 

realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias (§2º). Deverá o perito judicial, 

ainda, atentar-se para as disposições contidas no artigo 473 do CPC, 

apresentando laudo pericial elaborado dentro dos parâmetros legais 

exigidos no referido dispositivo. Com a juntada do laudo pericial aos autos, 

proceda-se, a serventia, a intimação determinada pelo artigo 477, §1º, do 

CPC. Havendo impugnações ao laudo pericial, impulsione-se o feito na 

forma do §2º do citado dispositivo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 742444 Nr: 3572-84.2014.811.0003

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BO, AGROPECUARIA 

CARIMA LTDA, SIMONE DAL BÓ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - OAB:8.521/MT, 

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT14690/O, 

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13884/O

 – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO NÃO 

RESISTIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO. 

Reconhecido que a instituição financeira apresentou os documentos 

pretendidos na inicial, sem colocar objeção, é de se concluir que não 

houve resistência à pretensão do autor e, por conseguinte, ante a 

ausência de litígio, não é de se imputar a Apelada o pagamento de verba 

honorária.” (Ap 166184/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/05/2015, 

Publicado no DJE 28/05/2015). Com o trânsito em julgado, após o 

cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de 

estilo, arquive-se os autos.Publique-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.: 101945 Nr: 34-86.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ANGELO CECCI DE CASTRO JUNIOR, 

ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BO, MARCIO PALMIERI DA SILVA, JOSE 

BERNARDES DE OLIVEIRA FILHO, NAIR DA SILVA TAVARES, ROQUE 

FERREIRA, NILSON FIGUEIREDO DA SILVA, JAIRO ROBERTO ANDRADE, 

CARLOS ROBERTO BOBLOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FEITOSA JR - OAB:8656, 

ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 , manifestar-se no prazo comum de 05 (cinco) dias. Registro que cada 

parte deverá arcar com metade do valor dos honorários periciais (50% 

deverá ser pago pela exequente e 50% pelos executados); e, que 

havendo concordância, o depósito deverá ser efetuado no prazo acima 

assinalado. Caso as partes não concordem a proposta, e apresentem 

manifestação impugnando-a, tornem os autos conclusos para que o juízo 

arbitre o valor, devendo posteriormente serem intimadas as partes para o 

pagamento, em 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova. 

Consoante prevê o §4º, efetuado o depósito dos honorários periciais, fica 

autorizado o levantamento, pelo perito judicial, de 50% do valor no início 

dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois 

de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. 

Consigno que o perito judicial ora nomeado deverá cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe é cometido, independente de termo 

de compromisso (art. 466), devendo assegurar aos assistentes das 

partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que 

realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias (§2º). Deverá o perito judicial, 

ainda, atentar-se para as disposições contidas no artigo 473 do CPC, 

apresentando laudo pericial elaborado dentro dos parâmetros legais 

exigidos no referido dispositivo. Com a juntada do laudo pericial aos autos, 

proceda-se, a serventia, a intimação determinada pelo artigo 477, §1º, do 

CPC. Havendo impugnações ao laudo pericial, impulsione-se o feito na 

forma do §2º do citado dispositivo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 101949 Nr: 38-26.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BO, 

AGROPECUARIA CARIMÃ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:MT/2.532-A, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, ROMEU DE 

AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 autos conclusos para que o juízo arbitre o valor, devendo posteriormente 

serem intimadas as partes para o pagamento, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão da prova. Consoante prevê o §4º, efetuado o depósito 

dos honorários periciais, fica autorizado o levantamento, pelo perito 

judicial, de 50% do valor no início dos trabalhos, devendo o remanescente 

ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos 

os esclarecimentos necessários. Consigno que o perito judicial ora 

nomeado deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe é cometido, 

independente de termo de compromisso (art. 466), devendo assegurar 

aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências 

e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos 

autos, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (§2º). Deverá o perito 

judicial, ainda, atentar-se para as disposições contidas no artigo 473 do 

CPC, apresentando laudo pericial elaborado dentro dos parâmetros legais 

exigidos no referido dispositivo. Com a juntada do laudo pericial aos autos, 

proceda-se, a serventia, a intimação determinada pelo artigo 477, §1º, do 

CPC. Havendo impugnações ao laudo pericial, impulsione-se o feito na 

forma do §2º do citado dispositivo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298505 Nr: 1414-42.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALICIO LOURENCO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3.504-A

 Considerando o petitório de fls. 488/496 impulsiono os autos para 

intimação do advogado do exequente para manifestar-se nos autos no 

prazo legal, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445185 Nr: 367-52.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO ANTONIO CARVALHO, SANTA INES 

SEMENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 
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NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Exequente para que, no prazo legal traga aos 

autos comprovante de publicação do Edital de Citação, eis que o petitório 

de fl. 163 é ilegível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434975 Nr: 3641-58.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RANULPHO TOSTES DE SIQUEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANDRE MOSCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIE NINOMIYA - OAB:13559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karoline Santana 

Moscon - OAB:RS/89093, ANDREIA LUIZA SANTANA MOSCON - 

OAB:102.508 OAB/RS

 Intima-se a parte exequente, para manifestar-se nos autos quanto à 

petição de folhas. 118/120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 433734 Nr: 2400-49.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFF COMERCIO DE PEÇAS PARA FREIOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G C MACEDO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente 

processo aforado por J. F. F. COMÉRCIO DE PEÇAS PARA FREIOS LTDA, 

desfavor de G. C. MACEDO-ME, com qualificação nos autos e o faço com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, § 5°, do Código de Processo Civil.Custas 

pelo autor.Transitada em julgado e feitas as anotações devidas, o que 

deve ser  cer t i f i cado,  a rqu ive-se .Pub l ique-se .  In t ime-se . 

Cumpra-se.Roo-Mt., 18/fevereiro/2.020.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 437805 Nr: 6472-79.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO, 

LAURA CLAUDIANE PEREIRA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo n° 6472-79.2010

 Ação: Execução de Título Extrajudicial

Autor: Banco da Amazônia S/A

Réus: Geraldo Ferreira de Carvalho Filho e Outra

 Vistos, etc...

 BANCO DA AMAZÔNIA S/A, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de GERALDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO e LAURA 

CLAUDINE PEREIRA SILVEIRA, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado postulou a extinção do processo (fl.270), 

vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

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

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por 

BANCO DA AMAZÔNIA S/A, em desfavor de GERALDO FERREIRA DE 

CARVALHO FILHO e LAURA CLAUDIANE PEREIRA SILVEIRA, com 

qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro nos 

artigos 487, inciso III c/c 924, inciso II do Código de Processo Civil, 

expedindo-se o necessário.

 Custas pela parte ré.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 18/fevereiro/2020.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 382660 Nr: 10863-19.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ FLORESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo n° 10863-19-2006

 Ação: Execução de Título Extrajudicial

Autor: Banco Finasa S/A

Réu: Jorge Luiz Floresta

 Vistos, etc...

 BANCO FINASA S/A, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de 

JORGE LUIZ FLORESTA, com qualificação nos autos e após devidamente 

processado postulou a extinção do processo (fl.148), vindo-me os autos 

conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que houve 

por parte do credor renúncia do seu crédito, por isso, só há um caminho a 

ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

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

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por 

BANCO FINASA S/A, em desfavor de JORGE LUIZ FLORESTA, com 

qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro nos 

artigos 487, inciso III, letra ‘c’ c/c 924, inciso IV do Código de Processo 

Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pelo autor.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 18/fevereiro/2019.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 408719 Nr: 4389-61.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELEDIR MIRANDA DE AMORIM, ELOIZA 

CRISTINA MENDONCA DE AMORIM

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo n° 4389-61.2008

 Ação: Execução de Título Extrajudicial

Autor: Duilio Piato Junior

Réus: Eledir Miranda de Amorin e Outra

 Vistos, etc...

 DUILIO PIATO JUNIOR, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de 

ELEDIR MIRANDA DE AMORIN e ELOIZA CMRISTINA MENDONÇA DE 

AMORIN, com qualificação nos autos e após devidamente processado 

postulou a extinção do processo (fl.313), vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

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

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por DUILIO 

PIATO JUNIOR, em desfavor de ELEDIR MIRANDA DE AMORIN e ELOIZA 

CRISTINA MENDONÇA DE AMORIN, com qualificação nos autos, com 

julgamento de mérito e o faço com fulcro nos artigos 487, inciso III c/c 924, 

inciso II do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pela parte ré.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 18/fevereiro/2020.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 409745 Nr: 5620-26.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO MARIN, JUDITH MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:MT/3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:OAB/MT 5.417-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Processo n° 6472-79.2008

 Ação: Execução de Título Extrajudicial

Autor: Basf S/A

Réus: Claudino Marin e Outra

 Vistos, etc...

 BASF S/A, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de CLAUDINO 

MARIN e JUDITH MARIN, com qualificação nos autos e após devidamente 

processado postulou a extinção do processo (fl.151), vindo-me os autos 

conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

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

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por BASF 

S/A, em desfavor de CLAUDINO MARIN e JUDITH MARIN, com qualificação 

nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro nos artigos 487, 

inciso III c/c 924, inciso II do Código de Processo Civil, expedindo-se o 

necessário.

 Custas pela parte ré.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 18/fevereiro/2020.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432351 Nr: 1016-51.2010.811.0003

 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: RIO GRANDE RENT A CAR LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLINE DE OLIVEIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Intima-se a advogada da parte autora, para assinar a petição de 

fls.181/183, eis que apócrifa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 349776 Nr: 4962-07.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

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

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

OAB:OAB/MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT/3.719

 Intima-se as partes para manifestação, no prazo de 5(cinco) dias, 

requerendo o que de direito face o cálculo judicial de fls. 601/602

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806629 Nr: 16891-85.2015.811.0003

 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: AGNES ELISABETH CHRISTMANN 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: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB/SP 217.967

 Do Advogado da parte Requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 317/329, 

interposto pela parte Requerente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867419 Nr: 5747-46.2017.811.0003

 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: AGNES ELISABETH CHRISTMANN 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: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 Do advogado da parte Requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 98/112, 

interposto pela parte Requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867534 Nr: 5776-96.2017.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRACAO E PROMOCOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNES ELISABETH CHRISTMANN FRANCA, 
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FLAVIO MARTINEZ FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655, LEANDRO 

GARCIA - OAB:210137

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

OAB:29.997/RS

 Do Advogado da parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 312/226, 

interposto pela parte Requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761436 Nr: 14205-57.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: W.M DA SILVA - ME, WENDERLEI MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.A.J DE OLIVEIRA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 774941 Nr: 4241-06.2015.811.0003

 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: BIAL BONFIM INDUSTRIA ALGODOEIRA LTDA, CARLOS 

NEWTON VASCONCELOS BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E 

INDUSTRIA DE RAÇÕES LTDA (AGROVITA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente ‘Ação Declaratória e Condenatória promovida por 

BIAL BONFIM INDÚSTRIA ALGODOEIRA LTDA, em desfavor de 

CARVALHO COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E INDÚSTRIA DE RAÇOES 

LTDA, todos com qualificação nos autos, para o fim de DECLARAR a 

rescisão do contrato firmado pelas partes 01 de outubro de 2012 (fl.24) e, 

via de consequência, determinar à empresa ré a quantidade de 295,284t 

(duzentos e noventa e cinco toneladas e duzentos e oitenta e quatro 

quilos), de caroço de algodão, ou seu correspondente em dinheiro, 

conversão que deve ser feita quando do pagamento, bem como no 

pagamento da multa contratual prevista na cláusula 7ª (sétima) do contrato 

de compra e venda; condenar o réu a pagar perdas e danos no valor de 

R$ 5.168,80 (cinco mil, cento e sessenta e oito reais, oitenta centavos), 

acrescido de 1% ao mês de juros e correção monetária – INPC – a contar 

desta decisão; e, condenar a empresa ré no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser 

atualizado.Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser  cer t i f i cado,  a rqu ive-se .Pub l ique-se .  In t ime-se . 

Cumpra-se.Roo-Mt., 18 de fevereiro de 2020.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 708037 Nr: 2868-42.2012.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE SEGATO MUSTASSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - 

OAB:OAB/MT11877A, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente 

processo aforado por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, desfavor de PAULO HENRIQUE SEGATO MUSTASSIO, 

com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, § 

5°, do Código de Processo Civil.Custas pelo autor.Transitada em julgado e 

feitas as anotações devidas, o que deve ser certificado, 

arquive-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Roo-Mt., 18/fevereiro/2.020.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 848336 Nr: 10888-80.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEYSLLER WILLON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE 

MEDICAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FRANCESCA PIPI DE 

SOUZA WILLON - OAB:10637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CANDIDO MARTINS 

FERREIRA LEÃO - OAB:143.142

 Do Advogado da parte Exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 913147 Nr: 8929-06.2018.811.0003

 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: GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, MILTON ZANA PORTELA, NIVANDA GERALDES 

PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA BRAGA GOMES - 

OAB:OAB/MT 26.826/, JENNEFER ARAÚJO VASCONCELOS - 

OAB:OAB/MT 24.519/0, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - 

OAB:9381, VINICIUS PICCINI NUNES - OAB:OABMT 25.086/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:MT/3162, JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - 

OAB:OAB/MT25752, SELIO SOARES DE QUEIROZ - OAB:8470/O

 Dos advogados das partes para, no prazo comum, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 274/278, interposto pela 

parte Embargada e o Recurso de Apelação de fls. 296/306 Interposto pela 

parte Embargante.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737612 Nr: 431-57.2014.811.0003

 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: FABRICIO RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT/8506-A

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

IMPROCEDENTE a presente "Ação Sumária de Cobrança de Diferença de 

Seguro Obrigatório" proposta por FABRÍCIO RODRIGUES DE JESUS, com 

qualificação nos autos, em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS, com qualificação nos autos, condenando o autor no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em (10%) dez por cento sobre o valor dado à causa, devidamente 

atualizado, observando-se o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o 

que deve ser certificado, arquive-se.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-mt., 18/fevereiro/2020.-Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712494 Nr: 7563-39.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. A. GUIMARÃES CORREA - ME, CÉLIA 
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MÁRCIA ALBINO GUIMARÃES CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9.708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217

 Do Advogado da parte Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeira o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727282 Nr: 8166-78.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DIAS DE LIMA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto ao petitório de fls. 209/214.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001494-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FRANCISCO DE SALES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ ANTONIO SARI PROCESSO n. 

1001494-90.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 72.335,58 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: LOURIVAL 

FRANCISCO DE SALES Endereço: AVENIDA ARAPONGAS, 2496, JARDIM 

OASIS, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 POLO PASSIVO: Nome: 

BANCO DO BRASIL SA Endereço: RUA DOM PEDRO II, Nº 1066, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-220 Senhor(a): ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL: BANCO DO BRASIL S/A A presente carta tem por finalidade o 

deferimento parcial do pedido de tutela provisória de urgência para 

determinar que o réu suspenda os descontos efetuados na conta corrente 

e na aposentadoria do autor, referente aos empréstimos nos valores de 

R$ 196,90 (cento e noventa e seis reais e noventa centavos), contratado 

em 11/04/2019; R$ 156,59 (cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e 

nove centavos), contratado dia 22/04/2019; R$ 635,77 (seiscentos e trinta 

e cinco reais e setenta e sete centavos), contratado dia 27/05/2019, R$ 

627,72 (seiscentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos), 

contratado dia 11/10/2019, sob pena de aplicação de astreintes no importe 

de R$200,00 (duzentos reais) por dia, limitando-se a importância de 

R$2.000,00 (dois mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo, a 

CITAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

conforme despacho, petição inicial 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, 

bem como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na 

qual será buscada a composição entre as partes, com a presença de 

seus advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: CEJUSC Data: 08/04/2020 Hora: 8 horas e 30 

minutos. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RONDONÓPOLIS, 19 de fevereiro de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação de 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.

Citação 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ ANTONIO SARI PROCESSO n. 

1014171-89.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 15.990,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de 

Fazer / Não Fazer]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: ELIVELTO DE JESUS CARDOSO SILVA Endereço: RUA GINO 

CORREIA DA SILVA, 368, CASA, PARQUE RESIDENCIAL NOVA ERA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78715-668 POLO PASSIVO: Nome: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Endereço: AVENIDA ARY COELHO, 

829, INSTITUIÇÃO DE ENSINO, CIDADE SALMEN, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78705-094 Senhor(a): REU: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA A 

presente carta tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, nos 

termos do processo acima indicado, conforme despacho, petição inicial 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, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala 1º Vara 

Cível Data: 13/04/2020 Hora: 10:30 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As 
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partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. RONDONÓPOLIS, 19 de fevereiro de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pela Consolidação 

de 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008019-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNO ROBERTO PIRES VALENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1008019-59.2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Brunno 

Roberto Pires Valente Ré: Compacta Comercial Ltda Vistos, etc... BRUNNO 

ROBERTO PIRES VALENTE, com qualificação nos autos, ingressara com a 

presente ação em desfavor de COMPACTA COMERCIAL LTDA, com 

qualificação nos autos. Devidamente citada, apresentaram contestação e 

reconvenção, havendo impugnação. Foi determinada a especificação das 

provas, tendo a parte autora requerido o julgamento antecipado da lide; e, 

a empresa ré, a produção de provas, 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. 

O pedido formulado pelo autor (fl.125 – Id 28750204), não tem como 

vingar, mormente frente a certidão de (fl.101 – Id 23170488). Para o 

desate da questão, entendo que a prova oral é suficiente, assim, hei por 

bem em designar o dia 23 de abril de 2020, às 15:00 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. Intime-se o autor para prestar 

depoimento pessoal. Intimem-se. Cumpra-se Roo-Mt, 19 de fevereiro de 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002467-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAELCIO RANGEL NASCIMENTO MARTNS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002467-45.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Alaelcio Rangel Nascimento Martins. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. ALAELCIO RANGEL 

NASCIMENTO MARTINS, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em 

desfavor ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, 

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

urgência, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora em sua 

exordial que é consumidor de energia elétrica da Unidade Consumidora 

nº6/2250010-2; que, a ré imputa-lhe débito no valor de R$2.513,28 (dois 

mil, quinhentos e treze reais e vinte e oito centavos), conforme documento 

de (ID 29334208); que, o referido valor corresponde a recuperação de 

consumo (fatura eventual) e fora parcelado pela ré, sendo a primeira 

parcela no importe de R$1.250,10 (um mil, duzentos e cinquenta reais e 

dez centavos) e a segunda parcela no valor de R$1.263,18 (dois mil, 

duzentos e sessenta e três reais e dezoito centavos), ambas com 

vencimento para o dia 30/12/2019, conforme documentos de (ID 

29334210). Ademais, comprovara nos autos que se encontra adimplente 

com as faturas regulares referente aos meses de maio/2019 a 

janeiro/2020, conforme documento de (ID 29338567); que procurara 

solucionar a questão administrativamente junto ao PROCON. Por 

derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela provisória de urgência 

que a parte ré abstenha-se de suspender o fornecimento de energia 

elétrica ou, proceda com seu imediato restabelecimento, caso já tenha sido 

interrompido, em razão dos débitos discutidos nos autos, sob pena de 

multa diária, nos termos do item ‘b’ (ID 29334193, pág.17). D E C I D O: 

Considerando o documento de (ID 29334205), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). O artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Conforme se depreende da ação 

proposta pela autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos 

autos convencem o espírito do julgador do fato que se propõem. Assim, 

resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à 

ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora. Assim, 

analisando detidamente os autos, vislumbra-se que estão presentes os 

requisitos para deferimento da tutela antecipada, senão vejamos: A 

requerida, ao constatar a falha nos medidores de energia elétrica, e após 

realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura com os valores que ela 

entende serem devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob 

pena da suspensão do fornecimento de energia. Sabe-se que as 

concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de 

energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao 

pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 44 de 693



real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. AUSENCIA 

DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. 

CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no julgamento do Resp. 772.489/RS, 

bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, assentou o entendimento de que 

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por diferença de tarifa, a título de recuperação de consumo de 

meses, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à 

vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 

04.05.06). E ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO 

SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. O corte no fornecimento 

de energia elétrica como meio de obrigar o usuário ao pagamento de 

débitos pretéritos extrapola os limites da legalidade. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70080288061, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís 

Medeiros Fabrício, Julgado em 03/04/2019).” (TJ-RS - AI: 70080288061 RS, 

Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 03/04/2019, 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

09/04/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. 

É lícita, após aviso prévio, a interrupção no fornecimento de energia 

elétrica em razão do inadimplemento do usuário. Art. 6º, § 3º, II, da Lei 

8.987/95. O corte amparado em dívida pretérita, contudo, revela-se 

abusivo e ilegítimo, pois constrange o consumidor ao pagamento, sem 

atender aos interesses da coletividade, em manifesta afronta ao disposto 

no art. 42 do CDC. Hipótese dos autos em que se encontram presentes os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do 

CPC, notadamente porque comprovada a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, uma vez que o débito exigido pela concessionária, a título 

de recuperação de consumo de energia elétrica, refere-se a períodos não 

atuais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70077355444 

RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 26/06/2018, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/07/2018) (grifei) Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de 

elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de consumo 

entendido pela requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não 

deve prevalecer. Denota-se que o corte, somente seria possível nos 

casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês. O fumus 

boni juris reside, dessa forma, na cobrança perpetrada a título 

recuperação de consumo conforme alegado pela parte autora, enquanto 

que o periculum in mora está fundado no dano (eventual suspensão do 

serviço prestado pela ré). Assim, defiro a tutela provisória de urgência 

suplicada na inicial para determinar que a empresa ré abstenha-se de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora 

nº6/2250010-2, em razão das faturas discutidas nos autos, no importe de 

R$1.250,10 (um mil, duzentos e cinquenta reais e dez centavos) e 

R$1.263,18 (dois mil, duzentos e sessenta e três reais e dezoito 

centavos), ambas com vencimento para o dia 30/12/2019, conforme 

documentos de (ID 29334210), sob pena de aplicação de astreintes no 

importe de R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, 

limitando-se à importância de R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores 

deliberações deste juízo. De outro norte, indefiro o pleito de inversão do 

ônus da prova requerido no penúltimo parágrafo de (ID 29334193, pág.19), 

eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do 

contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus 

da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a 

jurisprudência: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE 

SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não ocorrer 

nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do processo, deverá o 

juiz, em decisão de saneamento e de organização, definir a distribuição do 

ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 

10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância com o 

disposto no art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 22 de abril de 2020, às 10h00min, no 

CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, 

§8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à 

parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 19 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010411-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TEIXEIRA LORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010411-35.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor 

João Teixeira Lordeiro. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. JOÃO TEIXEIRA LORDEIRO, com qualificação nos 

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

Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral” em desfavor 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, 

vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora em sua exordial que é 

consumidor de energia elétrica da Unidade Consumidora nº6/110216-9; 

que, a ré imputa-lhe débito no importe de R$674,37 (seiscentos e setenta e 

quatro reais e trinta e sete centavos), referente ao mês de maio/2017, com 

vencimento para o dia 30/07/2017, conforme documento de (ID 24030711, 

pág.02) que, o referido valor corresponde a recuperação de consumo 

(fatura eventual); que, tivera seu nome e CPF inscritos nos órgãos de 

restrição ao crédito, em razão do débito retromencionado, conforme 

documento de (ID 24030723). Ademais, comprovara nos autos que se 

encontra adimplente com as faturas regulares referente aos meses de 

outubro/2018 a agosto/2019. Por derradeiro, a parte autora requer em 

sede de tutela provisória de urgência que a parte ré se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora do 

autor, bem como, retire o nome e CPF do autor dos órgãos de restrição ao 

crédito, em razão do débito discutido nos autos, sob pena de multa diária 

no valor de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do item ‘b’ de (ID 

24029181, pág.08). D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda a inicial 

de (ID 24840378 a ID 24840821). Considerando o documento de (ID 

24840817), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, NCPC). O artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que 

são requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando 

houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme 

se depreende da ação proposta pela autora, vê-se que os elementos 

carreados ao ventre dos autos convencem o espírito do julgador do fato 

que se propõem. Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que 

existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes 

motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são 

verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade 

de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do 

não uso do direito desde logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará à ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em 

relação à autora. Assim, analisando detidamente os autos, vislumbra-se 

que estão presentes os requisitos para deferimento da tutela antecipada, 

senão vejamos: A requerida, ao constatar a falha nos medidores de 

energia elétrica, e após realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura 

com os valores que ela entende serem devidos, compelindo seu cliente ao 

seu pagamento, sob pena da suspensão do fornecimento de energia. 

Sabe-se que as concessionárias de serviço público, não podem se valer 

do corte de energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores 

ao pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o 

consumo real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO 

PRETÉRITO. AUSENCIA DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E 
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AMEAÇA AO CONSUMIDOR. CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no 

julgamento do Resp. 772.489/RS, bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, 

assentou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por diferença de tarifa, a título de 

recuperação de consumo de meses, em face da essencialidade do 

serviço, posto bem indispensável à vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. 

Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 04.05.06). E ainda: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 

DÉBITO PRETÉRITO. O corte no fornecimento de energia elétrica como 

meio de obrigar o usuário ao pagamento de débitos pretéritos extrapola os 

limites da legalidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70080288061, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 03/04/2019).” 

(TJ-RS - AI: 70080288061 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, 

Data de Julgamento: 03/04/2019, Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. É lícita, após aviso 

prévio, a interrupção no fornecimento de energia elétrica em razão do 

inadimplemento do usuário. Art. 6º, § 3º, II, da Lei 8.987/95. O corte 

amparado em dívida pretérita, contudo, revela-se abusivo e ilegítimo, pois 

constrange o consumidor ao pagamento, sem atender aos interesses da 

coletividade, em manifesta afronta ao disposto no art. 42 do CDC. Hipótese 

dos autos em que se encontram presentes os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, 

notadamente porque comprovada a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, uma vez que o débito exigido pela concessionária, a título de 

recuperação de consumo de energia elétrica, refere-se a períodos não 

atuais. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70077355444 

RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 26/06/2018, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/07/2018) (grifei) Sendo assim, o corte no fornecimento de energia de 

elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de consumo 

entendido pela requerida a maior, segundo orientação jurisprudencial, não 

deve prevalecer. Denota-se que o corte, somente seria possível nos 

casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês. O fumus 

boni juris reside, dessa forma, na cobrança perpetrada a título 

recuperação de consumo conforme alegado pela parte autora, enquanto 

que o periculum in mora está fundado no dano (eventual suspensão do 

serviço prestado pela ré). Assim, defiro parcialmente a tutela provisória de 

urgência suplicada na inicial para determinar que a empresa ré 

abstenha-se de suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade 

Consumidora nº6/110216-9, em razão do suposto débito no importe de 

R$674,37 (seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), 

referente ao mês de maio/2017, com vencimento para o dia 30/07/2017, 

conforme documento de (ID 24030711, pág.02), sob pena de aplicação de 

astreintes no valor de R$200,00 (duzentos reais) por dia de 

descumprimento, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil reais), 

até ulteriores deliberações deste juízo. Ademais, determino a exclusão do 

nome e CPF da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, em razão 

da fatura discutida nos autos, conforme documento de (ID 24030723), até 

ulteriores deliberações deste juízo. Oficie-se ao SPC/SERASA para que 

procedam a suspensão dos efeitos da negativação do nome e CPF da 

parte autora (art.297, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do 

ônus da prova requerido no item ‘e’ de (ID 24029181, pág.08), eis que 

entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e 

possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no 

momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E 

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não ocorrer nenhuma das hipóteses 

de julgamento antecipado do processo, deverá o juiz, em decisão de 

saneamento e de organização, definir a distribuição do ônus da prova 

(CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 10000181439167001 MG, Relator: 

Ramom Tácio, Data de Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: 

29/03/2019) Em consonância com o disposto no art. 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 22 

de abril de 2020, às 08h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo 

Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos 

do Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 18 de fevereiro de 2020. 

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

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1012920-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDIR TANFERRI BATISTAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012920-36.2019 Ação: Habilitação de Crédito Autor: Evadir Tanferri 

Batistão. Ré: Boa Esperança Agropecuária Ltda. Vistos, etc. Da análise 

detida dos autos, verifica-se que o presente feito, a requerimento da parte 

a u t o r a ,  f o r a  d i s t r i b u í d o  p o r  d e p e n d ê n c i a  a o  d e 

nº1000232-47.2016.8.11.0003, em trâmite na Quarta Vara Cível desta 

Comarca. Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo para processar 

o presente feito, pelo que determino a remessa destes autos à Quarta 

Vara Cível da presente Comarca, mediante as cautelas de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 18 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008905-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO DO 

ALTO PARANAPANEMA - SICREDI CAPAL PR/SP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA DE LIMA OAB - SP277356 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GOBBO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008905-24.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: 

Taquarituba/SP Autora/Exequente: Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimento Novos Horizontes – Sicredi Novos Horizontes PR/SP. 

Réu/Executado: Joao Gobbo Filho. Vistos, etc. Considerando os termos do 

petitório de (ID 29323868), determino a devolução da presente Carta 

Precatória, mediante as cautelas de estilo (art.260 e parte final do art.268, 

ambos do Código de Processo Civil). Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 18 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1011475-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISVALDO DA TRINDADE ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1011475-80.2019 Ação: Notificação Judicial Autor: Kappa 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. Réu: Florisvaldo da Trindade Rocha. 

Vistos etc. KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa 

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

Notificação Judicial” em desfavor de FLORISVALDO DA TRINDADE 
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ROCHA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de notificação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda 

a inicial de (ID 25499473). Notifique-se. Efetivado o ato, certifique-se o 

Cartório, procedendo-se a entrega dos autos ao autor, na forma do artigo 

729 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 18 de 

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

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1011479-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE GONCALVES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1011479-20.2019 Ação: Notificação Judicial Autor: Kappa 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. Ré: Eliane Gonçalves da Cruz. Vistos 

etc. KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de 

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

Notificação Judicial” em desfavor de ELIANE GONÇALVES DA CRUZ, com 

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

autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda a inicial de 

(ID 25499486). Notifique-se. Efetivado o ato, certifique-se o Cartório, 

procedendo-se a entrega dos autos ao autor, na forma do artigo 729 do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 18 de fevereiro 

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

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1014172-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEONTINA FAGUNDES GUEDES PEREIRA (REQUERIDO)

INACIO GUEDES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1014172-74.2019 Ação: Notificação Judicial Autor: Kappa 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. Réus: Leontina Fagundes Guedes 

Pereira e Outro. Vistos etc. KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Notificação Judicial” em desfavor de LEONTINA 

FAGUNDES GUEDES PEREIRA e INACIO GUEDES PEREIRA, com 

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

autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda a inicial de 

(ID 27216127). Notifique-se. Efetivado o ato, certifique-se o Cartório, 

procedendo-se a entrega dos autos ao autor, na forma do artigo 729 do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 18 de fevereiro 

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

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1010020-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO NUNES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010020-80.2019 Ação: Notificação Judicial Autor: Kappa 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. Réu: Arlindo Nunes dos Santos. Vistos 

etc. KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de 

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

Notificação Judicial” em desfavor de ARLINDO NUNES DOS SANTOS, com 

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

autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda a inicial de 

(ID 24832561). Notifique-se. Efetivado o ato, certifique-se o Cartório, 

procedendo-se a entrega dos autos ao autor, na forma do artigo 729 do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 18 de fevereiro 

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

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1014181-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1014181-36.2019 Ação: Notificação Judicial Autor: Kappa 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. Réu: Paulo Rodrigo Pereira de Souza. 

Vistos etc. KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa 

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

Notificação Judicial” em desfavor de PAULO RODRIGO PEREIRA DE 

SOUZA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de notificação, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda 

a inicial de (ID 26798369). Notifique-se. Efetivado o ato, certifique-se o 

Cartório, procedendo-se a entrega dos autos ao autor, na forma do artigo 

729 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 18 de 

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

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1014156-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO DE FREITAS MARTINS (REQUERIDO)

TATIANA DINALLI FERRARI MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1014156-23.2019 Ação: Notificação Judicial Autor: Kappa 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. Réus: Rodolfo de Freitas Martins e 

Outra. Vistos etc. KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Notificação Judicial” em desfavor de RODOLFO DE FREITAS 

MARTINS e TATIANA DINALLI FERRARI MARTINS, com qualificação nos 

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

E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda a inicial de (ID 27215681). 

Notifique-se. Efetivado o ato, certifique-se o Cartório, procedendo-se a 

entrega dos autos ao autor, na forma do artigo 729 do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 18 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014785-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE ARAUJO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1014785-94.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débitos Autora: 

Elenice Araújo Barbosa da Silva. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A. Vistos, etc. ELENICE ARAÚJO BARBOSA DA SILVA, com 

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

Nulidade Contratual” em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

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

D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda a inicial de (ID 27109484). 

Considerando os documentos de (ID 27109488), 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 ‘f’ de (ID 26294840, 

pág.10), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do 

contraditório e possibilitar a ampla defesa, bem como, deverá a 

distribuição do ônus processual ocorrer quando do saneamento do feito 

(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.” (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 22 de abril de 2020, às 09h00min, no 

CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, 

§8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à 

parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 18 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1015003-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1015003-25.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Marlúcia da Silva. Ré: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. 

Vistos, etc. MARLÚCIA DA SILVA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito”, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de tutela provisória de 

urgência, vindo os autos conclusos. Aduz a parte autora que soubera 

estar seu nome e CPF inscritos nos órgãos de restrição ao crédito, em 

razão da fatura no valor de R$112,33 (cento e doze reais e trinta e três 

centavos), com vencimento para o dia 08/03/2019, conforme documento 

de (ID26402467); que, realizara o pagamento do referido débito na data de 

07/03/2018, conforme documento de (ID 26402466). Por fim, requer seja 

deferida a tutela provisória de urgência para determinar a exclusão do 

nome e CPF da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena 

de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), conforme 

requerido no item ‘b’ de (ID 26402022, pág.09). D E C I D O: O artigo 294 do 

Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode 

fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, 

sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança 

da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. 

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a 

verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e 

os demais elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a 

tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em 

julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, 

satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA 

- LIMINAR - DEFERIMENTO - PRESENÇA DE REQUISITOS 

AUTORIZADORES. - Presentes os requisitos da probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, há que se 

conceder a tutela de urgência para retirada do nome da parte dos órgãos 

de proteção ao crédito.” (TJ-MG - AI: 10000180868721001 MG, Relator: 

Domingos Coelho, Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 

15/03/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA SOBRE A DÍVIDA - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REQUISITOS 

- PRESENÇA - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do art. 300 do Código de 

Processo Civil de 2015, a tutela de urgência será concedida quando 

estiverem evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. - Preenchidos os requisitos 

necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, esta 

deve ser deferida. V.v EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE 

URGÊNCIA. REQUISITOS. DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS. 

AUSÊNCIA. (DES. CABRAL DA SILVA).” (TJ-MG - AI: 10000170092373001 

MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 20/08/0017, Câmaras 

Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2017) Assim, resta 

demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum 

acarretará à ré, a qual poderá cobrar novamente da parte autora o valor 

discutido nos autos, se constatado durante a instrução processual que o 

débito é devido. Assim, hei por bem em deferir parcialmente o pedido de 

tutela de urgência para determinar a exclusão do nome e CPF da autora 

dos órgãos de restrição ao crédito, em razão da fatura no valor de 

R$112,33 (cento e doze reais e trinta e três centavos), com vencimento 

para o dia 08/03/2019, conforme documento de (ID26402467), até 

ulteriores deliberações deste juízo. Deixo de aplicar multa por 

descumprimento e, via de consequência, determino que seja expedido 

ofício ao SPC/SERASA para que procedam a suspensão dos efeitos da 

negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). De outro norte, 

indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘d’ de (ID 

26402022, pág.09), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a 

instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser 

distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo 

(art.373, CPC). Eis a jurisprudência: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE 

DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - 

DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não 

ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do processo, 

deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização, definir a 

distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 

10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 

27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 22 de abril de 2020, às 09h30min, no 

CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, 

§8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à 

parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 19 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004204-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO KLAIN DE FARIAS - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES OAB - MT5141/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004204-88.2017 Ação: Reintegração de Posse Autor: Banco Rodobens 

S/A Ré: Marcos Antonio Klain de Farias ME Vistos... BANCO RODOBENS 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, aforou o presente processo em 

desfavor de MARCOS ANTONIO KLAIN DE FARIAS ME, com qualificação 

nos autos, e, após devidamente processado, sobreveio o pedido de 

homologação do acordo e suspensão do processo. D e c i d o: 

HOMOLOGO o acordo de vontades de (fls.342/345 – ID 27860825), para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos. Diante do transcurso do prazo 

consignado no acordo, qual seja, a data do cumprimento da última parcela, 

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

de 05 (cinco) dias informe se tem interesse no prosseguimento do feito, 

após conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt., 19 de fevereiro de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013748-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL NUNES MONTEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013748-32.2019 Ação: Rescisão Contratual Autor: Marcel Nunes 

Monteiro. Réus: Master Construtora, Incorporadora e Negócios Imobiliários 

e Outros. Vistos, etc. MARCEL NUNES MONTEIRO, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação de 

Rescisão Contratual” em desfavor de MASTER CONSTRUTORA, 

INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, JM EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA e SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

pessoas jurídicas de direito privado, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de tutela provisória, vindo os autos conclusos. Aduz a 

parte autora que firmara com os réus contrato de compra e venda, 

correspondente a compra do imóvel descrito e caracterizado nos autos, 

conforme documento de (ID 25657595); que, até a presente data adimplira 

a importância de R$37.293,23 (trinta e sete mil, duzentos e noventa e três 

reais e vinte e três centavos). Ademais, que solicitara aos réus a rescisão 

do contrato, bem como, a restituição do valor pago, todavia, lhe fora 

cobrado multa exorbitante. Por fim, requer em sede de tutela provisória de 

urgência que seja determinado à ré que se abstenha de inscrever o nome 

e CPF do autor nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa 

diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), conforme requerido no item 

‘b’ de (ID 25657338, pág.22). D E C I D O: Deixo de analisar o pleito de 

assistência judiciária, eis que a parte autora recolhera as custas judicias 

(ID 27365109). O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a 

tutela provisória, in verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de 

urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar 

o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de 

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

Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um 

tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para 

sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a 

obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a 

tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem 

provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário 

também tem um tempo de duração predeterminado, não durando 

eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela 

tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” 

(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. 

Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, 

que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito 

embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e 

tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando 

da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de 

urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o 

trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso concluir que quando da 

apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo 

aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do 

feito. De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a 

tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a 

questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO 

FINANCIAMENTO – ABSTENÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DOS NOMES - 

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - 

RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - AI: 22390075420188260000 SP 

2239007-54.2018.8.26.0000, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 

03/12/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

06/12/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O 

MÉRITO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE PROVIMENTO IRREVERSÍVEL 

ART. 300, § 3º DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO. Não 

se pode conceder tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, 

quando houver perigo de irreversibilidade da medida, nos moldes da norma 

insculpida no art. 300, § 3º do CPC/2015. (TJ-PR - AI: 15473417 PR 

1547341-7 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de 

Julgamento: 30/11/2016, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1942 

15/12/2016) Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte 

autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõe. (art.300, CPC). 

Por fim, não vislumbro a existência dos requisitos para a tutela jurisdicional 

nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, 

até ulteriores deliberações deste juízo. De outro norte, indefiro o pleito de 

inversão do ônus da prova requerido no item ‘I’ de (ID. 25657338, pág.23), 

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 22 de abril de 2020, às 10h30min, no 

CEJUSC. Citem-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, 

§5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

Ofertadas as contestações, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 19 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012367-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FRAGA PEDROZO (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)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012367-86.2019 Ação: Rescisão Contratual Autor: Wellington Fraga 

Pedrozo. Réus: Master Construtora, Incorporadora e Negócios Imobiliários 

e Outros. Vistos, etc. WELLINGTON FRAGA PEDROZO, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com 

“Ação de Rescisão Contratual” em desfavor de MASTER CONSTRUTORA, 

INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, JM EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA e SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

pessoas jurídicas de direito privado, com qualificação nos autos, 

sobreveio o pedido de tutela provisória, vindo os autos conclusos. Aduz a 

parte autora que firmara com os réus contrato de compra e venda, 

correspondente a compra do imóvel descrito e caracterizado nos autos, 

conforme documento de (ID 24865802); que, até a presente data adimplira 

a importância de R$30.485,01 (trinta mil, quatrocentos e oitenta e cinco 

reais e um centavo). Ademais, que solicitara aos réus a rescisão do 

contrato, bem como, a restituição do valor pago, todavia, lhe fora cobrado 

multa exorbitante. Por fim, requer em sede de tutela provisória de urgência 

que seja determinado à ré que se abstenha de inscrever o nome e CPF do 

autor nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária no valor 

de R$500,00 (quinhentos reais), conforme requerido no item ‘b’ de (ID 

24865792, pág.23). D E C I D O: Deixo de analisar o pleito de assistência 

judiciária, eis que a parte autora recolhera as custas judicias (ID 

27365109). O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela 

provisória, in verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de 

urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar 

o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de 

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

Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um 

tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para 

sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a 

obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a 

tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem 

provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário 

também tem um tempo de duração predeterminado, não durando 

eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela 

tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” 

(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. 

Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, 

que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito 

embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e 

tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando 

da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de 

urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o 

trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso concluir que quando da 

apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo 

aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do 

feito. De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a 

tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a 

questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DAS PARCELAS DO 

FINANCIAMENTO – ABSTENÇÃO NA NEGATIVAÇÃO DOS NOMES - 

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - 

RECURSO NÃO PROVIDO” (TJ-SP - AI: 22390075420188260000 SP 

2239007-54.2018.8.26.0000, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 

03/12/2018, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

06/12/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO C/C 

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TUTELA DE URGÊNCIA 

INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PLEITO QUE SE CONFUNDE COM O 

MÉRITO DA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE PROVIMENTO IRREVERSÍVEL 

ART. 300, § 3º DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO. Não 

se pode conceder tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, 

quando houver perigo de irreversibilidade da medida, nos moldes da norma 

insculpida no art. 300, § 3º do CPC/2015. (TJ-PR - AI: 15473417 PR 

1547341-7 (Acórdão), Relator: Lauri Caetano da Silva, Data de 

Julgamento: 30/11/2016, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1942 

15/12/2016) Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte 

autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não 

convencem o espírito do julgador do fato que se propõe. (art.300, CPC). 

Por fim, não vislumbro a existência dos requisitos para a tutela jurisdicional 

nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, 

até ulteriores deliberações deste juízo. De outro norte, indefiro o pleito de 

inversão do ônus da prova requerido no item ‘I’ de (ID. 24865792, pág.24), 

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 22 de abril de 2020, às 11h00min, no 

CEJUSC. Citem-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, 

§5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

Ofertadas as contestações, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 19 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011723-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES SIMOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1011723-46.2019 Ação: Resolução Contratual Autor: Rodrigo Rodrigues 

Simões. Réu: Sólida Empreendimentos Imobiliários. Vistos, etc. RODRIGO 

RODRIGUES SIMÕES, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Resolução Contratual c/c Restituição dos 

Valores Pagos” em desfavor de SÓLIDA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

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

Primeiramente, acolho a emenda a inicial de (ID 25506740 e ID 25507342). 

Considerando o documento de (ID 24557842), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). De outro norte, indefiro o 

pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘II’ de (ID. 24557841, 

pág.08), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do 

contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus 

da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a 
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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 27 de abril de 2020, às 08h00min, no 

CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, 

§8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à 

parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 19 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013572-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BELLINTANI (EMBARGANTE)

ALBERTO JOSE DELAI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO BENES INACO OAB - MT0014460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1013572-53.2019 Ação: Embargos à Execução Embargantes: Alberto 

José Delai e Ana Paula Bellintani Delai. Embargado: Banco Bradesco S/A. 

Vistos, etc. ALBERTO JOSÉ DELAI e ANA PAULA BELLINTANI DELAI, com 

qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com os presentes 

“Embargos à Execução” em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de suspensão do feito 

executivo, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Deixo de analisar o 

pleito de assistência judiciária, eis que a parte embargante recolhera as 

custas judicias (ID 26765657). De acordo com o art. 919, caput, Código de 

Processo Civil, os embargos dos executados não terão efeito suspensivo. 

Ao contrário de norma anterior, que determinava o recebimento dos 

embargos dos devedores em seu efeito suspensivo, a legislação 

processual em vigor prevê que, em regra, os embargos não suspendem a 

execução. De acordo com o dispositivo legal, para que os embargos dos 

devedores suspendam a execução, é necessária a verificação dos 

requisitos da tutela provisória, bem como, que seja garantido o juízo 

mediante penhora, depósito ou caução (Art. 919, §1º, CPC). Leciona 

Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu Manual de Direito Processual 

Civil, Volume Único, Editora Juspodivm, 8ª Edição, ano: 2016, p.1.258, que 

para a concessão do efeito suspensivo deverá haver nos autos “a 

comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” e, mais, que 

“segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve 

ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo”. 

No caso posto em discussão, verifico que não há necessidade de se 

emprestar o efeito suspensivo aos embargos, porque, em tese não 

afloraram os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem 

presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que 

são verossímeis as alegações da embargante. Ademais, o § 1º, do 

mencionado dispositivo legal, estabeleceu que, diante da presença de 

determinados pressupostos, vale dizer, a relevância dos fundamentos do 

embargante e, em decorrência do prosseguimento da execução, a 

possibilidade de lhe advir lesão grave e de difícil reparação, desde que 

esteja garantido o juízo, poderá o julgador atribuir efeito suspensivo à 

ação constitutiva-negativa, in verbis: " O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes", o que não é o caso dos autos, mesmo porque o embargante 

não ofereceu qualquer garantia ao juízo, requisito indispensável, nos 

termos do §1º, art.919, do Código de Processo Civil. Humberto Theodoro 

Júnior, discorrendo sobre os requisitos necessários para a concessão de 

efeito suspensivo aos embargos do devedor, aduz que: "os fundamentos 

dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à 

execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito 

plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve 

insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível 

para as medidas cautelares." (A Reforma da Execução do Título 

Extrajudicial, Ed. Forense, 1ª ed., pág. 195) Eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. Os 

embargos do executado poderão ser recebidos no efeito suspensivo 

quando presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, quais sejam: a) 

requerimento do embargante; b) presença dos requisitos para concessão 

da tutela provisória; c) execução garantida por penhora, depósito ou 

caução suficiente. No caso sub judice, não há garantia suficiente do juízo, 

tampouco os fundamentos da parte-embargante são relevantes ao ponto 

de suspender a execução, motivos pelos quais descabe a concessão do 

efeito suspensivo. Agravo de instrumento provido.” (TJ-RS - AI: 

70080159072 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 

25/04/2019, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 02/05/2019) (grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 

919 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE PROBAILIDADE 

DO DIREITO. REFORMA DA DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS DO 

DEVEDOR EM EFEITO SUSPENSIVO. A concessão do efeito suspensivo 

aos embargos do devedor ocorre somente quando preenchidos os 

mesmos requisitos que se exige para a concessão da tutela provisória, 

quais sejam, relevância dos fundamentos e perigo manifesto de dano 

grave, de difícil ou incerta reparação, e desde que haja requerimento do 

embargante e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 

caução suficientes. Inexiste probabilidade do direito alegado pelo 

embargante que alega abusividade dos encargos por ele livremente 

assumidos, em pleno gozo do exercício da autonomia da vontade. Recurso 

de agravo de instrumento a que se dá provimento.” (TJ-MG - AI: 

10000190134106001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 

06/08/0019, Data de Publicação: 09/08/2019) Assim, não tendo como 

relevantes os argumentos levados a feito pelo embargante a ensejar o 

almejado efeito suspensivo, hei por bem em receber os embargos sem 

efeito suspensivo – (art. 919, CPC) uma vez que não há demonstração de 

relevância para que o processo executivo tenha seu curso suspenso. 

Ouça-se o exequente/embargado no prazo de (15) quinze dias – (920, I, 

CPC), vindo aos autos vista a parte executada, ora embargante, para que 

se manifeste no prazo de (10) dez dias, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 19 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003804-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003804-74.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Pedro Ferreira da Costa Ré: Claro S/A Vistos, etc... PEDRO 

FERREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente ação em desfavor de CLARO S/A, com qualificação nos 

autos, e após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção 

(fls.185/186 – ID 25335417), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Homologo, para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta por PEDRO 

PEREIRA DA COSTA, em desfavor de CLARO S/A, todos com qualificação 

nos autos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre 
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as partes, julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III, letra “c” do Código de Processo Civil, expedindo-se o 

necessário. Custas pela parte ré. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 19 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006443-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DOS SANTOS LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006443-31.2018 Ação: Declaratória c/c Indenização Autora: Sueli dos 

Santos Lemes Ré:Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A 

Vistos, etc... SUELI DOS SANTOS LEMES, com qualificação nos autos, 

aforou a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado, requereu a desistência da ação (fl.154 ID 

24166931); instada a se manifestar, a ré nada requereu, conforme se 

pode constatar pela certidão de (fl.156 – ID 26075810), vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela 

autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo 

a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 

desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Código de Processo Civil, que assim se expressa: 

"Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela 

parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, na hipótese 

vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da ré. 

Sobre o tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", 

Revista dos Tribunais, 3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, 

já no direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras exceções, 

definira-se no sentido de que seriam pagos os honorários de advogado 

pelo desistente, máxime quando operada a desistência após a 

contestação e já não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao 

réu. E, coerente com os princípios adotados, o novo Código de Processo 

solucionou de vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: 

desde que o autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá 

sido quem deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o 

encargo do pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de 

advogado da parte contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o 

beneficiado com a desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o 

pagamento das despesas a que se viu compelido a contrair para se 

defender." Idêntica é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A 

sucumbência é ônus processual e se impõe quando há desistência da 

ação, independentemente das circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª 

Turma - REsp nº 417.033/PR - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 

19.08.2002). "PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - 

DESISTÊNCIA - CABIMENTO. Ocorrendo a desistência após a citação, 

cabível a condenação em honorários advocatícios. Irrelevante o fato de 

ser a ré Municipalidade." (STJ - 1ª Turma - REsp nº 47.830-94/SP - Rel. 

Min. Garcia Vieira - DJU 25.05.1994). Face ao exposto, JULGO e 

DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado por SUELI 

DOS SANTOS LEMES, desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos e o faço 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

revogando a decisão de (fl.29/31 – Id 14686063). Custas pela autora. Uma 

vez que houvera contestação, hei por bem arbitrar os honorários da parte 

adversar em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual 

deverá se atualizado. Transitada em julgado e feitas as anotações de 

estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 19/fevereiro/2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA 

PELO PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1004551-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GENTIL DE QUEIROZ (REQUERENTE)

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:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004551-58.2016 Ação: Liquidação de Sentença Autora: Janete Gentil de 

Queiros Réus: James Mattew Merril e Outro Vistos, etc... JANETE GENTIL 

DE QUEIROZ, com qualificação nos autos, ingressara com a presente 

ação em desfavor do JAMES MATTHEW MERRIL e CARLOS NATANIEL 

WANZELER, com qualificação nos autos, requereu a desistência da ação 

(fls.294 – ID 25069115), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela parte autora é pertinente, 

por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo a desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. É certo que se o processo terminar por desistência ou 

reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela 

parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: “A parte que 

desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao processo, responde 

pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. 

Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o 

deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra contida no art. 90, do 

Novo Código de Processo Civil, que assim se expressa: "Proferida 

sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela 

parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, na hipótese 

vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a condenação no 

pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef Said Cahali em 

sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 3ª ed., p. 

559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por JANETE GENTIL DE QUEIROZ, desfavor de JAMES MATTHEW MERRIL 

e CARLOS NATANIEL WANZELER, com qualificação nos autos e o faço 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem 

custas, uma vez que beneficiária da assistência judiciária. Façam-se as 

anotações devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 19 de 

fevereiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009832-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (EMBARGANTE)

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEOLINDO JOSE DE FREITAS JUNIOR OAB - GO17923 (ADVOGADO(A))

RENATA BARBOSA FERREIRA SARI OAB - GO21748 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009832-58.2017 Ação: Embargos à Execução Autores: Transportadora 

Roma Logística Ltda e Outro Réu: Banco Bradesco S/A Vistos, etc... 

TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA e ROMUALDO NUNES 

CAVALHEIRTO, com qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com 

a presente ação em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, com 

qualificação nos autos, tendo a parte autora abandonado a causa por 

mais de (30) trinta dias e após devidamente intimada a dar andamento ao 

feito, não o fez, como se pode verificar pelos elementos contidos no 

processo, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D 

O: O processo hodierno rege-se pelo princípio da publicidade, por 

representar uma garantia para o jurisdicionado. Segundo referido princípio, 

as partes têm o direito de serem intimadas de todos os atos do processo. 

Logo, a intimação pessoal do autor é indispensável à caracterização do 

abandono de causa, conforme exigência contida no artigo 475, III, § 1º. 

Encontrando-se paralisado processo por desídia da parte, deverá ser 

intimada para no prazo de cinco dias dar regular andamento ao feito, sob 

pena de sua extinção, exigindo-se que referida intimação seja feita 

pessoalmente. A propósito, elucida a doutrina: "A intimação pessoal da 

parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção, nas 

hipóteses em que a negligência e o desinteresse são apenas do 

advogado, e não, do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, 

"a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência 

necessária para que o processo retome o curso normal" (Pontes de 

Miranda. Curso de Direito Processual Civil. 40ª edição. Vol. I, Ed. Forense. 

2003. p.280). Analisando o teor do dispositivo supramencionado, nota-se 

claramente que a única exigência para extinção do feito em razão do 

abandono da causa é a intimação pessoal da parte autora para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, não havendo qualquer 

imposição de intimação do patrono. Nesse mesmo sentido, posiciona-se o 

Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ABANDONO DE 

CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO 

PATRONO DA PARTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. EXCESSO DE 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECONHECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 

DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É desnecessária a intimação 

do patrono da parte para a extinção do processo em decorrência do 

abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal de origem, 

com base nos fatos e provas dos autos, concluiu que a intimação pessoal 

da parte fora comprovada na espécie. O acolhimento das razões de 

recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. 

Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte.3. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (AgRg no AREsp 238795 / SP- Min. Rel. Maria Isabel 

Gallotti - DJe: 27/09/2013) Após detida analise dos autos, verifico que a 

parte autora foi regularmente intimada, nos termos do art. 485, §1º do 

Código de Processo, e deixou o prazo transcorrer in albis, conforme se 

pode constatar pela certidão de (fl.128 – Id 29158709) de forma que a 

extinção do feito é a medida que se impõe. Por oportuno, saliento que não 

vislumbro que exista a necessidade de requerimento da parte adversa, 

uma vez que como norteador do processo ao Juiz compete verificar o bom 

andamento processual e penalizar as desídias uma vez intimadas a sanar 

o abandono do processo. Friso, parte foi intimada pessoalmente a 

providenciar o andamento no feito, suprindo a falha nele existente, mas 

deixara que se escoasse o prazo assinado, consoante certidão exarada 

nos autos e, em sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a 

extinção do feito. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, JULGO EXTINTO o presente processo promovido por 

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA e ROMUALDO NUNES 

CAVALHEIRO, em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, todos com 

qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, 

inciso III, § 1º e § 2º, ambos do Código de Processo Civil, condenando os 

autores no pagamento das custas processuais. Transitada em julgado, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 19 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006873-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR OAB - MT0010956A (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS OAB - MT21913/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006873-17.2017 Ação: Liquidação de Sentença Autora: Rosineide 

Ferreira da Silva Réu: Ympactus Comercial S/A Vistos, etc... ROSINEIDE 

FERREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente ação em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A, com 

qualificação nos autos, tendo a parte autora abandonado a causa por 

mais de (30) trinta dias e após devidamente intimada a dar andamento ao 

feito, não o fez, como se pode verificar pelos elementos contidos no 

processo, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D 

O: O processo hodierno rege-se pelo princípio da publicidade, por 

representar uma garantia para o jurisdicionado. Segundo referido princípio, 

as partes têm o direito de serem intimadas de todos os atos do processo. 

Logo, a intimação pessoal do autor é indispensável à caracterização do 

abandono de causa, conforme exigência contida no artigo 475, III, § 1º. 

Encontrando-se paralisado processo por desídia da parte, deverá ser 

intimada para no prazo de cinco dias dar regular andamento ao feito, sob 

pena de sua extinção, exigindo-se que referida intimação seja feita 

pessoalmente. A propósito, elucida a doutrina: "A intimação pessoal da 

parte, exigida textualmente pelo Código, visa a evitar a extinção, nas 

hipóteses em que a negligência e o desinteresse são apenas do 

advogado, e não, do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, 

"a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência 

necessária para que o processo retome o curso normal" (Pontes de 

Miranda. Curso de Direito Processual Civil. 40ª edição. Vol. I, Ed. Forense. 

2003. p.280). Analisando o teor do dispositivo supramencionado, nota-se 

claramente que a única exigência para extinção do feito em razão do 

abandono da causa é a intimação pessoal da parte autora para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, não havendo qualquer 

imposição de intimação do patrono. Nesse mesmo sentido, posiciona-se o 

Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ABANDONO DE 

CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO 

PATRONO DA PARTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. EXCESSO DE 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECONHECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 

DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É desnecessária a intimação 

do patrono da parte para a extinção do processo em decorrência do 

abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal de origem, 

com base nos fatos e provas dos autos, concluiu que a intimação pessoal 

da parte fora comprovada na espécie. O acolhimento das razões de 

recurso, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática. 

Incidência do verbete 7 da Súmula desta Corte.3. Agravo regimental a que 

se nega provimento. (AgRg no AREsp 238795 / SP- Min. Rel. Maria Isabel 

Gallotti - DJe: 27/09/2013) Após detida analise dos autos, verifico que a 

parte autora foi regularmente intimada, nos termos do art. 485, §1º do 
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Código de Processo, e deixou o prazo transcorrer in albis, conforme se 

pode constatar pela certidão de (fl.309 – Id 29051988) de forma que a 

extinção do feito é a medida que se impõe. Por oportuno, saliento que não 

vislumbro que exista a necessidade de requerimento da parte adversa, 

uma vez que como norteador do processo ao Juiz compete verificar o bom 

andamento processual e penalizar as desídias uma vez intimadas a sanar 

o abandono do processo. Friso, parte foi intimada pessoalmente a 

providenciar o andamento no feito, suprindo a falha nele existente, mas 

deixara que se escoasse o prazo assinado, consoante certidão exarada 

nos autos e, em sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a 

extinção do feito. Face ao exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, JULGO EXTINTO o presente processo promovido por ROSINEIDE 

FERREIRA DA SILVA, em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A, todos 

com qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 

485, inciso III, § 1º e § 2º, ambos do Código de Processo Civil, condenando 

a autora no pagamento das custas processuais, devendo ser observado 

o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 19 de fevereiro de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003368-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS ELIAS DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003368-81-2018 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: Nicolas Elias do 

Prado Ré: Anhanguera Educacional Ltda Vistos, etc... NICOLAS ELIAS DO 

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

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado postulou o levantamento da importância 

depositada e a extinção da ação (fl.136 – ID 25995236), vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado 

é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora alcançado o objetivo 

almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por isso, só há um 

caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito. Face ao exposto e 

princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e Declaro, por sentença, 

extinto o presente processo, promovido por NICOLAS ELIAS DO PRADO, 

em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, com qualificação 

nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro nos artigos 487, 

inciso III c/c 924, inciso II do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de 

levantamento da importância depositada nos autos, observando-se os 

requisitos pertinentes à espécie. Custas pela ré. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 19 de fevereiro de 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003741-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE FERREIRA FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE OAB - MT6973/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADJAIME ALVES MIRANDA (TESTEMUNHA)

ALINE SANTIAGO DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

VINICIUS BATISTA DA SILVA (TESTEMUNHA)

ROSIMEIRE OGEDA MARQUES SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003741-49-2017 Ação: Cumprimento de Sentença Autora: Arlete Ferreira 

Faria Ré: Anhanguera Educacional Ltda Vistos, etc... ARLETE FERREIRA 

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

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, com qualificação nos autos e após 

devidamente processado postulou o levantamento da importância 

depositada e a extinção da ação (fl.299/300 – ID 28563920), vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado 

é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora alcançado o objetivo 

almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por isso, só há um 

caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito. Face ao exposto e 

princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e Declaro, por sentença, 

extinto o presente processo, promovido por ARLETE FERREIRA FARIA, em 

desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, com qualificação nos 

autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro nos artigos 487, 

inciso III c/c 924, inciso II do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de 

levantamento da importância depositada nos autos, observando-se os 

requisitos pertinentes à espécie. Custas pela ré. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 19 de fevereiro de 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006873-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGUROS SOLUCOES CORPORATIVAS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BARBOSA DE MATTOS OAB - SP220501 

(ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1006873-46-2019 Ação: Cumprimento de Sentença Autor: Carlos Eduardo 

Moraes de Souza Ré: Ace Seguros Soluções S/A Vistos, etc... CARLOS 

EDUARDO MORAES DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de ACE SEGUROS SOLUÇÕES S/A, com qualificação nos autos 

e após devidamente processado postulou o levantamento da importância 

depositada e a extinção da ação (fl.46 – ID 28674884), vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado é 

pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora alcançado o objetivo 

almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por isso, só há um 

caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito. Face ao exposto e 

princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e Declaro, por sentença, 

extinto o presente processo, promovido por CARLOS EDUARDO MORAES 

DE SOUZA, em desfavor de ACE SEGUROS SOLUÇÕES S/A, com 

qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro nos 

artigos 487, inciso III c/c 924, inciso II do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará de levantamento da importância depositada nos autos, 

observando-se os requisitos pertinentes à espécie. Custas pela ré. 

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt., 19 de fevereiro de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012697-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SILVA MAFRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1012697-83.2019 Ação: Busca e Apreensão Autora: Administradora de 

Consórcio Nacional Honda Réu: Alex Silva Mafra Vistos, etc... 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA, com qualificação 

nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor do ALEX SILVA 

MAFRA, com qualificação nos autos, requereu a desistência da ação 

(fls.77/78 – ID 27397021), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela parte autora é pertinente, 

por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo a desistência da 

ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. É certo que se o processo terminar por desistência ou 

reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela 

parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: “A parte que 

desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao processo, responde 

pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. 

Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o 

deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra contida no art. 90, do 

Novo Código de Processo Civil, que assim se expressa: "Proferida 

sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em 

reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão pagos pela 

parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, na hipótese 

vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a condenação no 

pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef Said Cahali em 

sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 3ª ed., p. 

559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA, desfavor de 

ALEX SILVA MAFRA, com qualificação nos autos e o faço com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pela autora. 

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 19 de 

fevereiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010135-04.2019.8.11.0003

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:

CESAR LUIZ SANTOS LOPES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1010135-04.2019 Ação: Busca e Apreensão Autora: Administradora de 

Consórcio Nacional Honda Ltda Réu: Cesar Luiz Santos Lopes Junior 

Vistos, etc... ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor do 

CESAR LUIZ SANTOS LOPES JUNIOR, com qualificação nos autos, 

requereu a desistência da ação (fls.50/51 – ID 26925908), vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado 

pela parte autora é pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, 

homologo a desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 

desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef 

Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 

3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA, desfavor de 

CESAR LUIZ SANTOS LOPES JUNIOR, com qualificação nos autos e o 

faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Custas pela autora. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, 

o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt., 19 de fevereiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013062-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZETE CANDIDO HAEFFNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1013062-40.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Itaú Unibanco S/A 

Réu: Suzete Candido Haeffner Vistos, etc... ITAÚ UNIBANCO S/A, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor do 

SUZETE CANDIDO HAEFFNER, com qualificação nos autos, requereu a 

desistência da ação (fls.43 – ID 27788898), vindo-me os autos conclusos. 

É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela parte autora 

é pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 
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desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef 

Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 

3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por ITAÚ UNIBANCO S/A, desfavor de SUZETE CANDIDO HAEFFNER, com 

qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Custas pela autora. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 19 de fevereiro de 2.020. Dr. 

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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011367-51.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO DIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1011367-51.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Itaucard S/A 

Réu: Reginaldo Dias de Souza Vistos, etc... BANCO ITAUCARD S/A, com 

qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor do 

REGINALDO DIAS DE SOUZA, com qualificação nos autos, requereu a 

desistência da ação (fls.30 – ID 25946662), vindo-me os autos conclusos. 

É o relatório necessário. D E C I D O: O pedido formulado pela parte autora 

é pertinente, por isso, por isso, deve ser deferido, assim, homologo a 

desistência da ação, para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. É certo que se o processo terminar por 

desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu e, nesse sentido é a jurisprudência: 

“A parte que desiste da ação ou reconhece o pedido, pondo fim ao 

processo, responde pelos honorários de advogado” (STJ – 2a. Turma, 

Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 1704.1995, p. 9575. 

Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser analisado à luz da regra 

contida no art. 90, do Novo Código de Processo Civil, que assim se 

expressa: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em 

renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e honorários 

serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". Ou seja, 

na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de suportar a 

condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o tema Yussef 

Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista dos Tribunais, 

3ª ed., p. 559-560, diz que: "Quanto à desistência, já no direito anterior, a 

jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se no sentido de que 

seriam pagos os honorários de advogado pelo desistente, máxime quando 

operada a desistência após a contestação e já não podendo ser rejeitada, 

face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente com os princípios adotados, 

o novo Código de Processo solucionou de vez qualquer dúvida que 

pudesse remanescer a respeito: desde que o autor, ajuizando a ação e 

dela desistindo posteriormente, terá sido quem deu causa às despesas do 

processo, deve-se-lhe impor o encargo do pagamento das mesmas, 

incluindo-se os honorários de advogado da parte contrária. Quer o 

legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a desistência tenha o 

seu patrimônio desfalcado com o pagamento das despesas a que se viu 

compelido a contrair para se defender." Idêntica é a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus processual e se 

impõe quando há desistência da ação, independentemente das 

circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - REsp nº 417.033/PR - 

Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 19.08.2002). Face ao exposto, 

o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie 

JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o presente processo aforado 

por BANCO ITAUCARD S/A, desfavor de REGINALDO DIAS DE SOUZA, 

com qualificação nos autos e o faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil. Custas pela autora. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 19 de fevereiro de 2.020. Dr. 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002651-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PESENTE OAB - SP159947 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY DE LIMA TOMAZINI MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002651-98.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA REQUERIDO: ROSELY DE 

LIMA TOMAZINI MIRANDA Vistos etc. Cumpra-se na forma deprecada, 

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

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

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002672-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALISUL ALIMENTOS SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LEMOS MACHADO OAB - RS31005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002672-74.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALISUL ALIMENTOS SA REQUERIDO: FERREIRA 

AGROPECUARIA LTDA - ME Vistos etc. Cumpra-se na forma deprecada, 

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

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

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002568-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAMBOYAN MODAS LIMITADA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002568-82.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): FLAMBOYAN MODAS LIMITADA REU: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO 

GROSSO-SICOOB SUL Vistos etc. Nos termos do art. 334, do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 21 de MAIO de 2020, às 

10h30min, a qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação 

desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. 

Conste no mandado que a ausência injustificada das partes será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a 

conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, 

do CPC). 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002611-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS OAB - MT22502/O (ADVOGADO(A))

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002611-19.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DORALICE SILVA CARVALHO REQUERIDO: RIBEIRO, 

VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME, ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - 

ME Vistos etc. DEFIRO a AJG postulada na inicial. Nos termos do art. 334, 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 26 de MAIO de 2020, 

às 08h, a qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação desta 

Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. 

Conste no mandado que a ausência injustificada das partes será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a 

conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, 

do CPC). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002784-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBR TRANSPORTES LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002784-43.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): CHG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA REU: RODOBR 

TRANSPORTES LTDA Vistos etc. Intime-se o autor para recolhimento das 

custas processuais correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos 290 do CPC. 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: 1002892-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO TOMCZYK (EXECUTADO)

LEONARDO TOMCZYK (EXECUTADO)

EDUARDO TOMCZYK (EXECUTADO)

ANNEMARIE PFANN TOMCZYK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TOMCZYK OAB - MT10073/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 o procurador da parte autora, para 

querendo, manifestar acerca da Exceção de Pré-Executividade de ID retro.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 448282 Nr: 3461-08.2011.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W A COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA (POSTO MARAJÓ), VICENTE BANDEIRA (POSTO BANDEIRA), 

POSTO INDAIÁ, DJ JOTAS MODAS, COMERCIAL ALTO ARAGUAIA 

DISTRIBUIDORA DE TECIDOS LTDA, MOBILAR SANCLERLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LOURENÇO DE 

OLIVEIRA - OAB:23752/GO, Clayton César da Silva - OAB:20105-GO, 

ERICK DE ARLITEL OLIVEIRA - OAB:23752/GO, KISLEU GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:21666/GO, NOÉ GONÇALVES FERREIRA - 

OAB:22569/GO

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE os pedidos insertos na 

inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para o fim de tornar 

definitiva a liminar concedida na espécie (fls. 71/72), declarar inexistente 

em relação ao autor os débitos litigiosos, bem como, condenar os 

reclamados individualmente a indenizarem o requerente, a título de danos 

morais, no montante de R$ 5.000,00, importe a ser pago por cada réu 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, desde a data da 

positivação cadastral litigiosa correlata (fl. 25).Condeno os requeridos ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.Preclusas as 

vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para 

cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante 

as baixas e anotações de estilo.P. I. C.Rondonópolis/MT, 21 de janeiro de 

2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 451913 Nr: 7092-57.2011.811.0003

 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, DUILIO 

PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILÁ DA COSTA SANTANA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:
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 Autos n.º 451913 – Execução

Vistos etc.

Defiro o requerimento de fls. 193/194.

 Para tanto, determino que se proceda com o necessário para a busca de 

veículos de propriedade do(a,) executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Restando negativa a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 702440 Nr: 10418-25.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PAJEU LTDA ME, 

FABRICE LOPES DOS ANJOS

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

OAB:OAB/MT9.708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 702440 – Execução

Vistos etc.

Na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

desnecessário o esgotamento das diligências por parte do exequente para 

que se autorize a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca 

de bens do devedor, haja vista que são instrumentos colocados à 

disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos 

à satisfação de seus créditos.

A propósito, destaco:

 “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud para localizar possíveis bens penhora em 

nome do(s) executado(s).

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 439271 Nr: 7938-11.2010.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO MATHEUS CESCONETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:122626-SP, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 439271 – Execução

 Vistos etc.

Na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

desnecessário o esgotamento das diligências por parte do exequente para 

que se autorize a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca 

de bens do devedor, haja vista que são instrumentos colocados à 

disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos 

à satisfação de seus créditos.

A propósito, destaco:

 “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud para localizar possíveis bens penhora em 

nome do(s) executado(s).

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Determino, ainda, que se proceda com o necessário para a busca de 

veículos de propriedade do executado, junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime-se o exequente para, no prazo de 

cinco dias, indicar a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 382681 Nr: 10888-32.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO SHOPPING MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA ME, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SP PECAS

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Autos n.º 382681 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Defiro o requerimento de fls. 221/222.

 Para tanto, determino que se proceda com o necessário para a busca de 

veículos de propriedade do(a,) executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Restando negativa a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 389298 Nr: 2937-50.2007.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

DULCE AUGUSTIN GARCIA, LEANDRO GARCIA, LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 389298 – Execução

 Vistos etc.

 Compulsando atentamente os verifico que pedido retro, já foi realizado por 

este juízo, consoante se depreende dos extratos acostados às fls. 

223/227.

Outrossim, o CPF da executada Dulce Augustin Garcia apresentado à fl. 

221v é inválido, conforme se extrai do documento anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 403518 Nr: 17030-18.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS AURELIO MROZINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCINEIA AMARAL MELLO DOS PASSOS

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS EDUARDO MOREIRA 

SIQUERI - OAB:11733/MT, STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115-B/MT

 Autos n.º 403518 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Defiro o requerimento de fls. 251/253.

 Para tanto, determino que se proceda com o necessário para a busca de 

veículos de propriedade do(a,) executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Restando negativa a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 405487 Nr: 1235-35.2008.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GERALDO PAVEGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:OAB/SP 

232.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 405487 – Execução

 Vistos etc.

 Anteriormente a análise do petitório retro, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos demonstrativo atualizado 

do crédito exequendo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 417731 Nr: 211-35.2009.811.0003

 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): ANDREI DOS SANTOS NAZI, HILTON 

FIGUEIREDO BARBOSA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 417731 – Execução

Vistos etc.

Na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

desnecessário o esgotamento das diligências por parte do exequente para 

que se autorize a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca 

de bens do devedor, haja vista que são instrumentos colocados à 

disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos 

à satisfação de seus créditos.

A propósito, destaco:

 “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud para localizar possíveis bens penhora em 

nome do(s) executado(s).

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 718388 Nr: 13848-48.2012.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, DUILIO 

PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA APARECIDA TRICHES DIEL, JOAO 

CARLOS DIEL

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 718388 – Monitória

Vistos etc.

Cumpra-se integralmente o comando judicial de fl. 172.

Destarte, defiro o requerimento de fls. 175/176.

 Para tanto, determino que se proceda com o necessário para a busca de 

veículos de propriedade do(a,) executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Restando negativa a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo 
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de 05 (cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 729406 Nr: 10085-05.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA JOANUCCI MOTTI - 

OAB:7832 OAB/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 729406 – Execução

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o 

andamento do feito, devendo requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 737460 Nr: 322-43.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:/PR 50.237, BRENO MENDES TAQUES 

- OAB:OAB/MT 15.025, GIULIANNECREPALDI SILVA - 

OAB:OAB/MT17.257, MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

16755/O, SILVIANA MILENE DOS SANTOS ARAUJO - OAB:OAB/MT 

8.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON BENEDITO RONDON 

- OAB:19.220

 Logo, demonstrada a impenhorabilidade dos valores bloqueados, a 

liberação da verba eletronicamente constrita é medida que se impõe.Com 

essas considerações, a luz do disposto no artigo 833, X do CPC, 

RECONHEÇO a impenhorabilidade dos valores até 40 salários mínimos 

constritos através do Bacenjud nas contas de titularidade do 

executado.Por conseguinte, preclusas as vias recursais, expeça-se o 

competente alvará em favor do devedor, objetivando o levantamento do 

montante bloqueado em suas contas bancárias.Após, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento da 

execução, requerendo o que entender de direito.Intimem-se.Expeça-se o 

necessárioCumpra-se.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 432614 Nr: 1279-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI OLIVEIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que restaram frustradas as tentativas de 

localização da executada, justifica-se o deferimento da medida.Destarte, 

anteriormente a efetivação da penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, determino a intimação da parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos demonstrativo atualizado do 

c r é d i t o  e x e q u e n d o . I n t i m e - s e . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437301 Nr: 5969-58.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L DE LIMA SANTOS BERCARIO, LAURIENE DE 

LIMA SANTOS, EMERSON ZANATA BIFFE, SANDRA REGINA MAZINE 

BIFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A, 

GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A, SANDRO PISSINI 

ESPÍNDOLA - OAB:198.040 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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 impugnar a Exceção 

de Pré-Executividade de folhas nº 181/183.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 438344 Nr: 7011-45.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP, TANIA MAR SANTOS DA PAZ, CLOVIS 

BORCHART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 438344 – Execução

 Vistos etc.

Anteriormente a análise do petitório retro, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos demonstrativo atualizado 

do crédito exequendo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393211 Nr: 6782-90.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BORSOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30.890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que a planilha atualizada do débito não foi juntada 

conforme petição de fls. 312. Sendo assim, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o patrono da parte autora, para juntar aos autos o 

referido documento, com a finalidade de expedição dos mandados/cartas 

de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446930 Nr: 2113-52.2011.811.0003

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FÁTIMA BARROS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA ABREU HORTA, SOMED, MATERCLIN 

CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA 

MORAES LEMES - OAB:OAB/MT 14.334-B, IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:OAB/MT 6370, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar 

acerca do petitório de fl.439v, no prazo legal, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 704882 Nr: 12860-61.2011.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXLEI FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:OAB/MS12330A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que restaram frustradas as tentativas de 

localização da parte executada, justifica-se o deferimento da 

medida.Destarte, anteriormente a efetivação da penhora de dinheiro em 

depósito ou em aplicação financeira, determino a intimação da parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

demonstrativo atualizado do crédito exequendo.Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445791 Nr: 973-80.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARI HEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, PATRICIA BIONDO - 

OAB:51346/RS

 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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 719189 Nr: 232-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 719189 - Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

andamento do feito, devendo requerer o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 732314 Nr: 12549-02.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. SODRE DOS SANTOS SILVA ME, JOSANNE SODRE 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E A G OLIVEIRA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 732314 – Execução

Vistos etc.

 Intime-se a parte embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o andamento do feito, requerendo o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731381 Nr: 11792-08.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA, HELIO 

CAVALCANTI GARCIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:MT/9247, Rodolfo Ruiz Peixoto - OAB:15.689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o substabelecimento mencionado no 

peticionamento de folhas 98/99, não acompanhou a manifestação, razão 

pela qual IMPULSIONO estes autos intimando o DR. CLAYTON DA COSTA 

MOTTA, OAB/MT 14.870, para juntar aos autos a documentação citada, 

bem como requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 351764 Nr: 6853-63.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEVRON BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAES & BARRETO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 Autos n.º 351764 – Cumprimento de Sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

andamento do feito, devendo requerer o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 405151 Nr: 893-24.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR LUCIO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:OAB/MT 17555-A, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A, NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 
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OAB:11974/MS, PATRICIA VAZ VILELA - OAB:MS/10601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 405151 – Execução

 Vistos etc.

 Anteriormente a análise do petitório retro, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos demonstrativo atualizado 

do crédito exequendo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 406771 Nr: 2517-11.2008.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR MARCHIORO, ANAI SANDRA 

WITECK MARQUIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO CARDOSO 

CASTALDO - OAB:8227-B/MT

 Autos n.º 406771 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, 

§1º, CPC) .

Decorrido o prazo referenciado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 412619 Nr: 8570-08.2008.811.0003

 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: HORMINDO RODRIGUES DE ANDRADE, DORCILIA 

PEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de declarar o domínio 

da autora Dorcilia Pereira Rodrigues sobre o imóvel descrito na matricula 

sob nº 81.598 (fl. 25), servindo a presente sentença como título hábil à 

transcrição do domínio na Serventia Extrajudicial competente. Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, os quais, com arrimo no § 8º do art. 85 do CPC, fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais).Certificado o trânsito em julgado, expeça o mandado 

para o devido registro.Preclusas as vias recursais, arquive-se mediante 

as baixas e anotações de estilo.P. I. C.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro 

de 2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 448576 Nr: 3755-60.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. O. LOPES ME, LAURA FABRÍCIA MELO DA 

SILVA, JANAÍNA LETÍCIA OLIVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:MS/6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 448576 – Execução

 Vistos etc.

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, consoante 

requerimento retro, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452268 Nr: 7447-67.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENOR PINHEIRO COUTINHO - ME, AGENOR 

PINHEIRO COUTINHO

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 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 executada para 

regularizar a representação processual, no prazo legal, tendo em vista o 

decurso do prazo por ele requerido às folhas 135/136.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 707208 Nr: 1968-59.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MASUT COMBUSTÍVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR MORENO DE OLIVEIRA - 

OAB:21960/0, MARCELO BITTAR - OAB:OAB/GO24.030, RAFAEL 

RODRIGUES SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No entanto, ressalto que os mandados referenciados foram expedidos 

para cumprimento em endereços distintos, o que, por si só, impede o 

deferimento do pedido de fls. 160/161.Assim, indefiro o pedido de fls. 

160/161.No mais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) 

dias, promover o andamento do feito, devendo requerer o que entender de 

direito.Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 17 

de fevereiro de 2020. JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 712777 Nr: 7860-46.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ PRATAVIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN JACKS REINHEIMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA MARTINS LEMOS - 

OAB:7376/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILMAR ADRIANO PAZ 

MOURA - OAB:OAB/PR 80.779

 Autos nº 712777 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Cuida-se de cumprimento de sentença movido por JOSÉ LUIZ 

PRATAVIEIRA em face de JEAN JACKS REINHEIMER, ambos qualificados, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 148/150 foi noticiado a 

autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação e extinção 
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do feito.

É o sucinto relato.

Fundamento e decido.

 Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes às fls. 148/150, através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

924, inciso II c/c art. 925, ambos do C.P.C.

 Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em 

comento.

Autorizo o levantamento do montante bloqueado na espécie em favor do 

exequente, mediante a expedição do competente alvará, nos moldes 

acordados.

Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P. I. C.

Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 402230 Nr: 15756-19.2007.811.0003

 AÇÃO: Depósito->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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS DE PAULA SILVA GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192.649/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 402230 – Depósito

 Vistos etc.

Tendo em vista o interesse da parte requerida na designação de audiência 

de conciliação (fl. 168), e, ainda, considerando que incumbe ao juiz 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO para o dia 21 de maio de 2020, às 09:30h.

 Intimem-se as partes por meio de seus procuradores via DJE, com a 

advertência de que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, a ser revertida em favor do 

Estado de Mato Grosso, conforme previsão contida no artigo 334, § 8º, 

CPC.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITOAutos nº 402230 – Depósito

 Vistos etc.

Tendo em vista o interesse da parte requerida na designação de audiência 

de conciliação (fl. 168), e, ainda, considerando que incumbe ao juiz 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO para o dia 21 de maio de 2020, às 09:30h.

 Intimem-se as partes por meio de seus procuradores via DJE, com a 

advertência de que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, a ser revertida em favor do 

Estado de Mato Grosso, conforme previsão contida no artigo 334, § 8º, 

CPC.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439978 Nr: 8645-76.2010.811.0003

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTISUL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO WIECZOREK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B, ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:OAB/MT 

5.417-B, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - 

B

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para se manifestarem 

acerca do petitório de fls.524/549, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811839 Nr: 24-80.2016.811.0003

 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: BANCO J SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADINEL OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MG 91045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737361 Nr: 232-35.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO GONÇALVES SILVA, ASSOCIAÇÃO 

DOS AMIGOS MOTOTAXISTAS DO MUNCIPIO DE RONDONOPOLIS MT, 

MARIO SERGIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA FURTADO DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16755/O

 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.: 700967 Nr: 8939-94.2011.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMED COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, 

ODONTOLÓGICA E ADM. DE PLANOS DE SAUDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCAS SERVIÇOS DE ARQUIVOS 

INTELIGENTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:MT/6370, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, que os autos 

encontram-se com vistas..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420325 Nr: 2559-26.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGUAÇU MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

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

ELENITA BORTOLINI RADER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, JORGE LUIS ZANON - OAB:14705/RS

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

OAB:9478/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para manifestar, no prazo 

legal, requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429507 Nr: 11584-63.2009.811.0003

 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: RONEY JOUBERTO PEREIRA, EDOILDE SOUZA PORTO 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

ESPÓLIO DE JORGINA NOVAES DA ROCHA, MARIA ROCHA GOMES, 

NEUZA NOVAIS DA ROCHA, ZENAIDE PEREIRA NASCIMENTO, ZENILDA 

PEREIRA NASCIMENTO, DENIVALDO PEREIRA DA ROCHA, DENIZAR 

NOVAIS DA ROCHA, JOVELINA NOVAES DA ROCHA, ZENIS NOVAES 

ROCHA, MARIA JULIA SILVA NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

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

OAB:13507/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

o AR devolvido com assinatura estranha aos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429745 Nr: 11828-89.2009.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CELIO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se a respeito do desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373736 Nr: 2092-52.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDEIR CLEMENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER APARECIDO CLEMENTI, ESPOLIO DE 

NELSON GOMES BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELINA ALVES DA SILVEIRA 

TOBIAS - OAB:OAB/SP 315.866

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre as informações de folhas n° 667/668, bem como da 

correspondencia edvolvida de folha 660, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289604 Nr: 4054-52.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TEIXEIRA FERREIRA - ME, ANTONIO 

TEIXEIRA FERREIRA, IRANI CEZAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 702230 Nr: 10208-71.2011.811.0003

 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): GILSON MEDEIROS DA SILVA

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 702230 – Execução

 Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do 

endereço da parte executada junto ao INFOJUD.

Com as informações, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 434574 Nr: 3240-59.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELLEN MARTINS DE FIGUEIREDO, LUCIANA MARTINS DE 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZETE MARTINS DE FIGUEIREDO, JOAO 

PAULO VALENTE DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 434574 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Defiro o requerimento de fl. 362.

 Para tanto, determino que se proceda com o necessário para a busca de 

veículos de propriedade do(a,) executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 
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prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Restando negativa a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 102202 Nr: 313-72.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, ESPOLIO DE JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT, ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 Autos n.º 102202 – Execução

 Vistos etc.

Defiro requerimento de fl. 191.

 Para tanto, determino que se proceda com o necessário para a busca de 

veículos de propriedade do(a,) executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Restando negativa a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 366493 Nr: 13551-85.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CURSINO CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CAMILO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 Autos n.º 366493 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

desnecessário o esgotamento das diligências por parte do exequente para 

que se autorize a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca 

de bens do devedor, haja vista que são instrumentos colocados à 

disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos 

à satisfação de seus créditos.

A propósito, destaco:

 “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud para localizar possíveis bens penhora em 

nome do(s) executado(s).

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 423105 Nr: 5319-45.2009.811.0003

 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: REGINA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA, LAURO MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de declarar o domínio 

da autora sobre o imóvel descrito na matricula sob nº 78.496 (fl. 15), 

servindo a presente sentença como título hábil à transcrição do domínio na 

Serventia Extrajudicial competente. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os 

quais, com arrimo no § 8º do art. 85 do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais).Certificado o trânsito em julgado, expeça o mandado para o devido 

registro.Preclusas as vias recursais, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo.P. I. C.Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 

2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 34036 Nr: 8731-72.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCILIO PERGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 34036 – Execução

 Vistos etc.

 Anteriormente a análise do petitório retro, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos demonstrativo atualizado 

do crédito exequendo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 279675 Nr: 3324-75.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEROLINA NUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos n.º 279675 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

desnecessário o esgotamento das diligências por parte do exequente para 

que se autorize a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca 

de bens do devedor, haja vista que são instrumentos colocados à 

disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos 

à satisfação de seus créditos.

A propósito, destaco:

 “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud para localizar possíveis bens penhora em 

nome do(s) executado(s).

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 381821 Nr: 10009-25.2006.811.0003

 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: REVALINO PEDRO DOS SANTOS, ROBERVAL SOUZA 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEREIRA LIMA, PAULO PEREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIOR SERGIO MARIM - 

OAB:6.295, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de declarar o domínio 

do autor sobre o imóvel descrito e individualizado na inicial e memorial 

descritivo, servindo a presente sentença como título hábil à transcrição do 

domínio na Serventia Extrajudicial competente. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os 

quais, com arrimo no § 8º do art. 85 do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais).Certificado o trânsito em julgado, expeça o mandado para o devido 

registro.Preclusas as vias recursais, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo.P. I. C.Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 

2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371420 Nr: 109-18.2006.811.0003

 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: MAXWEL SOARES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIAS DE CARVALHO, ALAIDE GOMES DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 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 Dr. GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES, 

OAB/MT 5957, para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, DEVOLVER em 

cartório os autos que se encontram com carga, sob pena de busca e 

apreensão, conforme artigo 196 do Código de Processo Civil, e ainda, ao 

Capítulo 2, Seção 10, item 2.10.1 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 737668 Nr: 461-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. O BORGES – ME, PATRICIA OLIVEIRA 

BORGES

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 737668 – Execução

 Vistos etc.

 Indefiro o pedido retro, eis que tal providência já foi deferida e realizada 

por este juízo, consoante se depreende às fls. 170/173.

Destarte, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

promover o andamento do feito, devendo requerer o que entender de 

direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 728324 Nr: 9126-34.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONICA CAVALIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JULIANO FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO APARECIDO DE VITTO 

JUNIOR - OAB:4.838-A, JOEL BECKER - OAB:14071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANO CARVALHO DE 

ARAUJO - OAB:MT/11.571

 Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud para localizar possíveis bens penhora em 

nome do(s) executado(s).Consigno que, havendo informações na 

consulta de declaração de rendas a cópia da mesma deverá ser 

arquivada separada dos autos, como assevera o sigilo fiscal, ficando a 

disposição da parte interessada para manuseio, o que deverá ser 

certificado. No mais, determino que se proceda com o necessário para a 

busca de veículos de propriedade do(a,) executado(a,s), junto ao 

RENAJUD. Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) 

para, no prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens, 

expedindo-se, em seguida, mandado de penhora e avaliação.Sem 

sucesso nas buscas, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.No mais, determino, ainda, a inclusão do nome dos 

executados nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC.Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 718404 Nr: 13864-02.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIZE GUELSI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 718404 – Cumprimento de sentença
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Vistos etc.

Na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

desnecessário o esgotamento das diligências por parte do exequente para 

que se autorize a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca 

de bens do devedor, haja vista que são instrumentos colocados à 

disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos 

à satisfação de seus créditos.

A propósito, destaco:

 “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud para localizar possíveis bens penhora em 

nome do(s) executado(s).

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 738745 Nr: 1182-44.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL- PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ DE SOUZA, IZABEL BORGES 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LÔBO GUIMARÃES - 

OAB:OAB /DF14.517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 738745 – Execução

Vistos etc.

Anteriormente a análise do petitório retro, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos cópia atualizada da 

matrícula do imóvel dado em garantia hipotecária.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 741115 Nr: 2747-43.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, LEONARDO 

SANTOS DE RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

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

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 741115 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Defiro o requerimento de fl. 96/96v.

 Para tanto, determino que se proceda com o necessário para a busca de 

veículos de propriedade do(a,) executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Restando negativa a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 764602 Nr: 15612-98.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. J. VILALVA TRANSPORTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C N RIBEIRO - 

OAB:MT/12.560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos n.º 764602 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Defiro parcialmente o requerimento de fls. 101/102.

 Para tanto, determino que se proceda com o necessário para a busca de 

veículos de propriedade do(a,) executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Restando negativa a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 775036 Nr: 4265-34.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FRANCISCO OLIVEIRA SILVA, LUZIA 

IZABEL CAVALCANTE E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA - 

OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA 

DURANDI - OAB:12.208-A

 Autos nº 775036 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Considerando o acordo coletivo firmado nos Recursos Extraordinários nº 

591.797, nº 626.307, nº 631.363 e nº 632.212, entre os representantes 

legais das entidades civis de defesa do consumidor e dos poupadores e 

representantes das instituições financeiras, abrangendo a matéria 

debatida neste feito, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem interesse na composição.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 791347 Nr: 10805-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERNANDES MARQUES, DIEGO DE 

MATTOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 791347 – Execução

Vistos etc.

Na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

desnecessário o esgotamento das diligências por parte do exequente para 

que se autorize a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca 

de bens do devedor, haja vista que são instrumentos colocados à 

disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos 

à satisfação de seus créditos.

A propósito, destaco:

 “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud para localizar possíveis bens penhora em 

nome do(s) executado(s).

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 811324 Nr: 18355-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SCANDIUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NUNES MATOS - 

OAB:12556/MT, ARMANDO NUNES MATOS JUNIOR - OAB:OAB/MT 

20589

 Autos n.º 811324 – Execução

Vistos etc.

Na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

desnecessário o esgotamento das diligências por parte do exequente para 

que se autorize a utilização dos sistemas INFOJUD e RENAJUD para busca 

de bens do devedor, haja vista que são instrumentos colocados à 

disposição dos credores para agilizar e simplificar a busca de bens aptos 

à satisfação de seus créditos.

A propósito, destaco:

 “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE 

DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O STJ posiciona-se no sentido de que 

o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e 

ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores 

para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos 

executados. II - Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos 

do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 

1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. III - Agravo interno 

improvido.” (AgInt no REsp 1619080/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

(ressaltamos)

Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud para localizar possíveis bens penhora em 

nome do(s) executado(s).

Consigno que, havendo informações na consulta de declaração de rendas 

a cópia da mesma deverá ser arquivada separada dos autos, como 

assevera o sigilo fiscal, ficando a disposição da parte interessada para 

manuseio, o que deverá ser certificado.

 No mais, determino, ainda, a inclusão do nome do(s) executado(s) nos 

cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme autoriza o art. 782, 

§ 3º, do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 815541 Nr: 1408-78.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA MOYSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 815541 – Execução

 Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório retro, determino seja procedida a busca do 

endereço da parte executada junto ao INFOJUD.

Com as informações, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 815567 Nr: 1415-70.2016.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACEMA DEUSA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Logo, seguindo o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça, 

autorizo a consulta via Infojud para localizar possíveis bens penhora em 

nome do(s) executado(s).Consigno que, havendo informações na 

consulta de declaração de rendas a cópia da mesma deverá ser 

arquivada separada dos autos, como assevera o sigilo fiscal, ficando a 

disposição da parte interessada para manuseio, o que deverá ser 

certificado. No mais, determino que se proceda com o necessário para a 

busca de veículos de propriedade do(a,) executado(a,s), junto ao 

RENAJUD. Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) 

para, no prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens, 

expedindo-se, em seguida, mandado de penhora e avaliação.Sem 

sucesso nas buscas, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 931763 Nr: 5373-59.2019.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO KIYOSHI WATANABE, SANDRA MARIA 

WATANABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA AURORA LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 931763 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Tendo em vista à alegação de fls. 75/77, devidamente corroborada (fl. 

78), devolvo o prazo concedido aos autores para cumprimento do 

comando judicial de fl. 74.

Destarte, na mesma oportunidade, deverão os requerentes acostar ao 

feito, cópia das ultimas declarações de imposto de renda prestada por 

eles, a fim de fortalecer a segura análise do pedido de assistência 

judiciária gratuita.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 936330 Nr: 6834-66.2019.811.0003

 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: KAOUKAB FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS FARAH, BADI FARAH, ELIAS FARAH & 

CIA LTDA, MIKHAEL AMARAL FARAH, TARICK AMARAL FARAH, 

ESPOLIO DE LUTFI MIKHAEL FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLADIS DENISE MELCHIOR 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 11615-B, NERY DOS SANTOS DE ASSIS 

- OAB:15015-B/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Autos nº 936330 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a certidão de fl. 114.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 446234 Nr: 1416-31.2011.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO JUSTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR ELETRODOMESTICOS, LOSANGO 

PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:291039/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6848/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/MT, SILVANO COLETA DE ALMEIDA - OAB:13554/MT

 Com essas considerações, exaurido o interesse processual na espécie, 

julgo extinto o presente feito em relação à devedora Dismobrás 

Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S.A., 

devendo a mesma ser excluída do pólo passivo da demanda.Procedam-se 

as alterações necessárias.Após, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito.Nada sendo 

requerido, no prazo assinalado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se, mediante as cautelas de estilo.Intime-se.Expeça-se o 

necessárioCumpra-se.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 415302 Nr: 10964-85.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE GESNER LEONCIO GAHYVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:MT/7699, LAURA APARECIDA MACHADO ALENCAR - 

OAB:MT/4639, LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - OAB:MT/6545

 Autos n.º 415302 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Anteriormente a análise do petitório retro, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos demonstrativo atualizado 

do crédito exequendo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 301281 Nr: 10682-23.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTE COMERCIO DE DERIVADOS PETRÓLEO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Braz Pesce Russo - 

OAB:OAB/SP 21585, Jack Izumi Okada - OAB:OAB/SP 90393

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

OAB:OAB/MT3719

 Autos nº 301281 – Cumprimento de Sentença

Vistos, etc.

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, consoante 

requerimento de fls.340, nos termos do art. 921, III, do CPC .

Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803520 Nr: 15743-39.2015.811.0003

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA CRISTINE SARAIVA BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A

 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.79, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 765978 Nr: 367-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MENDES DE SOUZA, MANOEL EDSON DA 

SILVA LIMA, SANDRAMAISA DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/TM14176A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:OAB 17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 Tendo em vista que o endereço informado à fl. 99 é divergente da guia de 

recolhimento à fl. 101-v, INTIMO o patrono da parte autora para esclarecer 

tais considerações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753990 Nr: 9791-16.2014.811.0003

 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: VITORIA SANTOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIL SOCIEDADE DE COMÉRCIO IMOBILIÁRIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 NUPRAJU - NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

para manifestar-se sobre folha 61, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 754389 Nr: 9982-61.2014.811.0003

 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: KATIUSCE SAMARA PERSZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEPG-CENTRO DE ESTUDOS EM PÓS 

GRADUAÇÃO LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SERGIO PIFFER - 

OAB:223071, ORESTES FERNANDO CORSSINI QUÉRCIA - 

OAB:145373/SP, PASQUAL JOSÉ IRANO - OAB:149.658 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 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.: 434496 Nr: 3162-65.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-MT

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

como, ao Capítulo 2, seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para se 

manifestarem sobre, Proposta de Honorários Periciais, de fl. n° 170.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 799896 Nr: 14353-34.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIENNE EVANGELISTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, considerando que restaram frustradas as tentativas de 

localização da executada, justifica-se o deferimento da medida.Destarte, 

anteriormente a efetivação da penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, determino a intimação da parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos demonstrativo atualizado do 

c r é d i t o  e x e q u e n d o . I n t i m e - s e . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 781755 Nr: 6879-12.2015.811.0003

 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: TRR TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA 

BOTUVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULARES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE BISSONI - 

OAB:18736/OABMT, EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP119859

 Autos n.º 781755 – Procedimento Ordinário

Vistos etc.

Ante a ausência de manifestação da parte requerente, arquivem-se, 

mediante as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 816885 Nr: 1869-50.2016.811.0003

 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: MARCELO SANTOS GIACOMOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT12903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Autos n.º 816885 - Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

andamento do feito, devendo requerer o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 766751 Nr: 765-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LUCIANO THEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 70 de 693



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 Autos n.º 766751 – Execução

Vistos etc.

Indefiro o requerimento retro, notadamente porque o executado já foi 

devidamente citado dos termos da presente demandada, conforme se 

depreende à fl. 54.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

promover o andamento do feito, devendo requerer o que entender de 

direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 759928 Nr: 13307-44.2014.811.0003

 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: ACELINO DE BRITO DANTAS, MARLENE FERREIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE MORAES, 

INÊS OLIVEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de declarar o domínio 

dos autores sobre o imóvel descrito e individualizado na inicial e memorial 

descritivo, servindo a presente sentença como título hábil à transcrição do 

domínio na Serventia Extrajudicial competente. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os 

quais, com arrimo no § 8º do art. 85 do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais).Certificado o trânsito em julgado, expeça o mandado para o devido 

registro.Preclusas as vias recursais, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo.P. I. C.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 

2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 762081 Nr: 14538-09.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSAIR DIVINO DA SILVA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PRATES LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLO - 

OAB:OAB/MT 18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 762081 - Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

andamento do feito, devendo requerer o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 746532 Nr: 5910-31.2014.811.0003

 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: MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO 

SOCORRO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE PRISCILA GENTIL OLIVEIRA, OSMAR 

GONÇALVES, MARIA APARECIDA RODRIGUES PIRES

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 746532 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 126. Para tanto, intime-se como solicitado.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 751030 Nr: 8303-26.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOFES DE SOUZA FREITAS

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

OAB:OAB/MT3719

 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.104, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 743685 Nr: 4188-59.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVONETH G DA SILVA COSMETICOS ME, 

NIVONETH GABRIEL DA SILVA, PAULO FERNANDES SORAIVA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 743685 - Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o 

andamento do feito, devendo requerer o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 707399 Nr: 2173-88.2012.811.0003

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - BANCO 

FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GOMES DA SILVA

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

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 707399 – Monitória

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover o andamento do feito, sob pena de extinção (artigo 485, 
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§1º, CPC) .

Decorrido o prazo referenciado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 729119 Nr: 9844-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANEI RIBEIRO DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:OAB/MT 8920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT, ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - 

OAB:18116

 Autos n.º 729119 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Procedam-se as alterações necessárias, a fim de constar Silvanei Ribeiro 

da Costa como executado e Moscoso Advogados como exequente.

Após, reitere-se a intimação de fl. 161.

Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 740506 Nr: 2309-17.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICIO MAIA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA MULTICLICKI BRASIL PUBLICIDADE 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 740506 – Procedimento Ordinário

Vistos etc.

No prazo de 10 (dez) dias, especifique a parte autora a prova que 

pretende produzir na contenda, justificando-as.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 907380 Nr: 7479-28.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVONETH GABRIEL DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, determino o cancelamento da distribuição nos termos do 

artigo 257 do CPC e, em consequência JULGO EXTINTO o presente feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 267, IV do mesmo 

código. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se mediante as 

cautelas de estilo.P.I.C.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 733510 Nr: 13488-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS ANTUNES LARA -ME, 

ANTONIO CARLOS ANTUNES DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Autos nº 733510 – Execução

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida por ITAÚ 

UNIBANCO S/A em face de ANTONIO CARLOS DE LARA- ME e OUTRO, 

todos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na 

exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 93/94 foi noticiado a 

autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação e extinção 

do feito.

É o sucinto relato.

Fundamento e decido.

 Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes às fls. 93/94, através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

924, inciso II c/c art. 925, ambos do C.P.C.

 Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em 

comento.

Procedam-se as baixas das contrições efetivadas na espécie.

Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P. I. C.

Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 736679 Nr: 15970-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ANTUNES LARA -ME, ANTONIO 

CARLOS ANTUNES DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT9.708A

 Autos nº 736679 – Embargos à execução

 Vistos etc.

 Cuida-se de embargos à execução opostos por ANTONIO CARLOS DE 

LARA- ME e OUTRO em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, todos qualificados, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fl. 122/122v foi noticiado a 

autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação e extinção 

do feito.

É o sucinto relato.

Fundamento e decido.

 Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes às fls. 122/122v, através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

924, inciso II c/c art. 925, ambos do C.P.C.

 Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em 

comento.

Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P. I. C.

Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 72 de 693



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 743487 Nr: 4076-90.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DOS S. PINTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B, 

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - OAB:91.045 MG

 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 recolher 

complemento de diligência do Senhor Oficial de Justiça conforme certidão 

de folha 90, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821733 Nr: 3519-35.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATYELLEN DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURÉLIO VITÓRIA M., AURÉLIO VITÓRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYLSON DOS SANTOS TORRES 

- OAB:15706/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.69, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805783 Nr: 16612-02.2015.811.0003

 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: VERA MARIA SOUZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL 

LTDA, PAETTO VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:OAB/MT18241/0

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para que, efetuem o 

pagamento Dos Honorários Periciais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784541 Nr: 7978-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRALELETRO LTDA - ME, JULIO CESAR 

SCHMITT CRESPO, CRISTIANE SOUZA COSTA SCHMITT

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

providenciar a diligencia do oficial de justiça NA COMARCA DEPRECADA- 

CARTA PRECATÓRIA distribuída PJE com o número número 

1001499-76.2020.8.11.0015 para o órgão 4ª VARA CÍVEL DE SINOP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 792115 Nr: 11151-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ VIGOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEANDRO GARCIA, LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5.417-B, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724B

 Autos nº 792115 – Execução

 Vistos etc.

 Ante a concordância da parte exequente (fl. 297), proceda-se a liberação 

dos veículos constritos através do Renajud às fls. 287/288.

Outrossim, defiro a suspensão do feito postulada à fl. 203, pelo prazo 06 

(seis) meses.

Decorrido o prazo assinalado, manifeste-se a parte exequente em 

prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 788710 Nr: 9700-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AECIO VICENTE NETO, ARLETE MARTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOEING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A, LUIZ 

CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 Autos nº 788710 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Considerando o transcurso do prazo da suspensão postulada à fl. 

88/88v, manifeste-se a parte exequente em prosseguimento, no prazo de 

10 (dez) dias.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 800639 Nr: 14636-57.2015.811.0003

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDA SOUZA DIAS COMERCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 800639 – Busca e apreensão

 Vistos etc.

 Desentranhe-se o mandado de fl. 41 para seu cabal cumprimento, 

consoante postulado à fl. 101.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos
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 Cod. Proc.: 269286 Nr: 2709-22.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIMIRO DE SOUZA FREITAS

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 269286 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

Defiro requerimento de fls. 412/413.

 Para tanto, determino que se proceda com o necessário para a busca de 

veículos de propriedade do(a,) executado(a,s), junto ao RENAJUD.

 Restando frutífera tal diligência, intime(m)-se o(s) exequente(s) para, no 

prazo de cinco dias, indicar(em) a localização de tais bens.

 Após, expeça-se mandado de penhora e avaliação.

Restando negativa a busca, intime(m)-se o(s) credor(e,s) para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, promover(em) o andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 8908 Nr: 708-79.1991.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDREIRA RIBEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINELLY DE ARAUJO 

VIEGAS ORLATO - OAB:3677/MT, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - 

OAB:12071/MT, Ramon Costa Salles - OAB:4690

 Autos nº 8908 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, consoante 

requerimento retro, nos termos do art. 921, III, do CPC.

Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC).

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 34244 Nr: 8959-47.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO FRANCISCO LONGHI, CLAUDIO LUIZ 

PASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS DE 

CARVALHO REZENDE - OAB:130.124/0AB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:5.089-B

 Com essas considerações, RECONHEÇO a impenhorabilidade da 

importância constrita na conta bancária do devedor CLAUDIO LUIZ PASA 

DEFIRO e, por conseguinte autorizo o levantamento do valor bloqueado em 

favor do executado, mediante a expedição do competente alvará. Após, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

q u e  e n t e n d e r  d e  d i r e i t o . I n t i m e - s e . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 17 de fevereiro de 2020. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427405 Nr: 9589-15.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDENEI ZENI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER FRIOS DISTRIBUIDORA DE CARNES 

LTDA, ADENILSON GONCALVES DE OLIVEIRA, JOCILENE RAMOS DE 

JESUS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, Olivia Zucato Juliani Alves Athaide - 

OAB:20.533, RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - OAB:9.801/MT, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A, SILVIA BEATRIZ 

LOURENÇO DOS SANTOS - OAB:10819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLECI DO NASCIMENTO 

FACCO - OAB:14126/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folhas 138/139, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444127 Nr: 12796-85.2010.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOMOTOS PECAS E SERVICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIRY ANTONIO DA SILVA 

ÁVILA - OAB:OAB/MS6.090, MERCIA CHAVES ALVES PEREIRA KLAUS 

- OAB:MT/10635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA LINHARES DE 

CASTRO - OAB:20559

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

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, com finalidade 

de expedição de Mandado de Avaliação. O pagamento deverá ser 

realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, mediante guia 

extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61289 Nr: 9670-81.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU REIS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para, 

manifestar acerca das informações de folhas 178/180, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787192 Nr: 9080-74.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA GIONGO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT14690/O, JULIANA DOS REIS SANTOS 

- OAB:MT/13.479-B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656

 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 
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presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do Laudo pericial de folhas 260/295, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784885 Nr: 8116-81.2015.811.0003

 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: OLINDA JOSE DE SOUZA FRANCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, JOSIAS DIAS DA SILVA - OAB:23510MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-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 os procuradores das partes, para querendo 

manifestar-se a respeito do peticionamento do Sr. Perito, juntado às folhas 

151/152, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806012 Nr: 16703-92.2015.811.0003

 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: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTINA TRANSPORTES LTDA, M M S 

TRANSPORTES- MARYANA MONDINI TRANPORTES -ME, ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGÉRIO 

GOLUCCI - OAB:214.902 OAB/SP, RICARDO MORAES ALVIM - 

OAB:130710, RODOLFO COUTINHO DE OLIVEIRA - OAB:117905

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

querendo, impugnar a Contestação de fl. 265/307, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811915 Nr: 63-77.2016.811.0003

 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: NIRACY MARIANO CAMPOS CONTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON CAMPOS CONTO - 

OAB:15055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIGIA RIBEIRO DE 

MENDONÇA - OAB:78723/SP, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A, Luciana Cavalcante Urze Prado - 

OAB:148.984 - SP

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 222.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816220 Nr: 1649-52.2016.811.0003

 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: ALICE DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-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 querendo 

manifestar-se a respeito do peticionamento do Sr. Perito, juntado às folhas 

142/143, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821241 Nr: 3320-13.2016.811.0003

 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: Tulio Dos Santos Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupo Somed Rondonópolis - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE HOLANDA 

CAVALCANTE HADDAD SANTOS - OAB:149406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:MT/6370

 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, que os 

autos encontram-se com vistas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 773077 Nr: 3603-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIFODII RIJKOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONSANTO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEIR ALEXSANDER FRÔDER - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL VIANA DE MELO - 

OAB:309.229/SP, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200889/SP

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre as informações de folhas n° 92/93, no prazo legal, 

requerrendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 755146 Nr: 10373-16.2014.811.0003

 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: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LICINIO NETO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca das informação da Carta Precatória de folhas nº 68, 

requereno o que enteneder de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726246 Nr: 7189-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LETICIA SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEY APARECIDA ARRUDA ITU ME, 

ROSILEY APARECIDA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO ALVES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT -15072 E, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT12062, ILMAR SALES MIRANDA - OAB:5388/MT

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

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 
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presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça de folhas nº 217, no 

prazo legal, dando regular prosseguimento ao feito, postulando o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727459 Nr: 8333-95.2013.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORIANA DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEIDER PEREIRA DE MACEDO - 

OAB:MG 108.593

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para, fornecer 

os dados bancários com a finalidade de expedição de alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 840758 Nr: 8819-75.2016.811.0003

 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: ALESAT COMBUSTIVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON ANTONIO ASCENIO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE HENRIQUE ALBERTO 

DANTAS - OAB:OAB/RN 6.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca do retorno da Carta Precatória de folhas nº 171/179.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 332570 Nr: 3004-20.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.M.G. FUSTAINE & CIA LTDA, FRANCISCO 

GUIRADO FUSTAINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:78508

 Autos nº 332570 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Defiro o requerimento retro e, para tanto, determino que se proceda à 

penhora de bens de propriedade do devedor, suficientes para satisfazer a 

integralidade do débito, ressalvado o disposto no art. 833 do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 346662 Nr: 2084-12.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARDEM RUIZ MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUIZ & FUSTAINE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 346662 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Defiro o requerimento retro e, para tanto, determino que se proceda à 

penhora de bens de propriedade do devedor, suficientes para satisfazer a 

integralidade do débito, ressalvado o disposto no art. 833 do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 347986 Nr: 3370-25.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARDEM RUIZ MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GUIRADO FUSTAINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 347986 – Execução

 Vistos etc.

 Defiro o requerimento retro e, para tanto, determino que se proceda à 

penhora de bens de propriedade do devedor, suficientes para satisfazer a 

integralidade do débito, ressalvado o disposto no art. 833 do Código de 

Processo Civil.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378053 Nr: 6420-25.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDLOJA COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO 

DOS LOJISTAS DO VEST. E CONF. DE ROO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. G. DE FREITAS & CIA LTDA - ME, MILTON 

BERNARDINO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12.485, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR 

- OAB:5169 MT, VANDIR VERDOLIN - OAB:7464/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a diligência Negativa do Oficial de Justiça fl.185, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386700 Nr: 445-85.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN, EVANDRO RICARDO RIES 

SILVEIRA, VIVIANE IZABELLA DA SILVA AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA 

- OAB:23926/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA MALHEIROS DE 

MOURA - OAB:11624-A/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar a Exceção 

de Pré-Executividade de folhas nº 163/165.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392613 Nr: 6134-13.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO CREVELARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RODRIGUES SOARES 

- OAB:15559/MT

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se a respeito do desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398815 Nr: 12344-80.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNEMARIE PFANN TOMCZYK, RICARDO 

TOMCZYK

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

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

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

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

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo 

legal, retirar o termo de penhora, para as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 399924 Nr: 13400-51.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA JUSSARA HOPPE, EVANDRO CEZAR 

KLEIN

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO SANTOS DA SILVA 

- OAB:5726-B/MT

 Autos nº 399924 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida em Superior Instância (fls. 254/256v), 

proceda-se a indisponibilidade de bens dos devedores, através do CNIB – 

Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 416286 Nr: 11907-05.2008.811.0003

 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 SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CELSO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:OAB/MT 14525

 Autos nº 416286 – Busca e apreensão

 Vistos etc.

 Intime-se a parte requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o petitório retro.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 427850 Nr: 10057-76.2009.811.0003

 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: IVANI ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER BENASSI DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para o fim de declarar o domínio 

da autora sobre o imóvel descrito na matricula sob nº 40.564 (fl. 47), 

servindo a presente sentença como título hábil à transcrição do domínio na 

Serventia Extrajudicial competente. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os 

quais, com arrimo no § 8º do art. 85 do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais).Certificado o trânsito em julgado, expeça o mandado para o devido 

registro.Preclusas as vias recursais, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo.P. I. C.Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 

2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 429455 Nr: 11535-22.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONATTI & CIA LTDA - EPP, AGNALDO 

ANTONIO BONATTI, ALYNE DE MELO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 429455 - Execução

 Vistos etc.

Arquive-se o presente processo, mediante observância do preconizado 

na CNGC/MT.

 Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 440127 Nr: 8794-72.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 440127 – Execução

 Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o 

andamento do feito, devendo requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 446437 Nr: 1619-90.2011.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELHEM NAIM CHARAFEDDINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ZAHER 

& CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608, 

MOHAMED KHALIL ZAHER - OAB:4778, OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5705/MT

 Autos n.º 446437 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte devedora para pagar os valores indicados às fls. 692 e 

694, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a 

ausência do pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa 

e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 448365 Nr: 3544-24.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL CAMINHÕES E COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA ME, CLEVER AMORIM PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 448365 - Execução

 Vistos etc.

Arquive-se o presente processo, mediante observância do preconizado 

na CNGC/MT.

 Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 707522 Nr: 2305-48.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO ALVES MARTINS DROGARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA B P SALVADOR - 

OAB:10.279/MT, EDUARDO FARIA - OAB:4318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 707522 – Execução

 Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório retro, expeça-se certidão de crédito em favor 

do exequente, a qual deverá conter, ao menos, os seguintes requisitos:

I – nome e endereço das partes e de seus advogados, incluídos eventuais 

corresponsáveis pelo débito, se houver;

II – número e código do processo do qual consta o título executivo;

III – número do CPF do(a) devedor(a), se pessoa física, ou do CNPJ, se 

pessoa jurídica e, ainda, número do CPF do(s) sócio(s) da empresa 

devedora, quando tais dados constarem dos autos;

IV – valor do crédito principal e acessórios, inclusive honorários 

advocatícios e periciais eventualmente fixados judicialmente;

V – data da propositura da execução, bem como de eventual citação ou 

homologação da conta de liquidação.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito. Nada sendo requerido, no prazo 

assinalado, o que deverá ser certificado, arquive-se, mediante as cautelas 

de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 711093 Nr: 6087-63.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, 

MARIA CRISTINA ROCHA OLIVEIRA, LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 711093 – Execução

 Vistos, etc.

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, consoante 

requerimento de fls.124, nos termos do art. 921, III, do CPC .

Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 713741 Nr: 8876-35.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANFORTE PROMOTORA E ADMINISTRADORA 

DE CARTOES DE CREDITO LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 713741 - Execução

 Vistos etc.

Arquive-se o presente processo, mediante observância do preconizado 

na CNGC/MT.

 Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 714304 Nr: 9495-62.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MORAES FILHO, TEREZINHA APARECIDA 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CESAR DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA DE MATOS SILVA 
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ZANON - OAB:OAB/DF 28.224, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, EMERSON SPIGOSSO - OAB:MT/5.821-B

 Autos nº 714304 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Por ora, cumpra-se integralmente o comando judicial de fl. 629.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714973 Nr: 10223-06.2012.811.0003

 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: CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

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

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

providenciar o recolhimento das custas/ taxas judiciaria e diligencia do 

oficial de justiça NA COMARCA DEPRECADA- CARTA PRECATÓRIA 

distribuída PJE com o número 1000894-64.2020.8.11.0037 para o órgão 2ª 

VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715488 Nr: 10770-46.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SCARTON

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

OAB:9478/MT, JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - 

OAB:17783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 86.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718449 Nr: 13912-58.2012.811.0003

 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: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMENTINO DIAS DE MOURA

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

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

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

FILHO - OAB:MT/6174

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720508 Nr: 1551-72.2013.811.0003

 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): JERONIMO OLMIRO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

providenciar o recolhimento das custas/ taxas judiciaria e diligencia do 

oficial de justiça NA COMARCA DEPRECADA- CARTA PRECATÓRIA 

distribuída PJE com o número número 1000084-79.2020.8.11.0008 para o 

órgão 1ª VARA CÍVEL DE BARRA DO BUGRES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 722158 Nr: 3176-44.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N R TESTA TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9.708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 722158 – Execução

 Vistos, etc.

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, consoante 

requerimento de fls.248, nos termos do art. 921, III, do CPC .

Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 781224 Nr: 6659-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACS, VPS, AG, LG, CG, DGODG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS DAVID DE 

ALBUQUERQUE BRAGA - OAB:132306, TIAGO SCHREINER GARCEZ 

LOPES - OAB:OAB/SP 194583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210A, RENATO 

OCAMPOS CARDOSO - OAB:11.878-A/MT

 Autos nº 781224 – Execução

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial movida por HAURIET 

AGROPECUÁRIA LTDA em face de AGROPECUÁRIA CAMILA S/A e 

OUTROS, todos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 965/969 foi noticiada a 

autocomposição entre Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Sociedade de 

Advogados e os executados, relativamente aos honorários 

sucumbenciais, requerendo sua homologação.

É o sucinto relato.

Fundamento e decido.

 Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes referenciadas (fls. 965/969), através do 

qual estabelecem a forma de composição da lide em destaque Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

924, inciso II c/c art. 925, ambos do C.P.C.
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Considerando a renúncia expressa ao prazo recursal (fl. 963v), 

homologo-a.

No mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fl. 785/785v.

P. I. C.

Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758659 Nr: 12542-73.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO CASARIN

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

SHCAIRA - OAB:20495-A

 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.81, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 759029 Nr: 12765-26.2014.811.0003

 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: DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, BASEI & BASEI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRHEMA TRANSPORTE LTDA, ROYAL & 

SUNALLIANCE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO APARECIDO ALVES 

FERREIRA - OAB:8102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARCELO MÁXIMO 

RICARDO DOS SANTOS - OAB:SP 260.454, ALINE SWAROVSKY - 

OAB:OAB/RS 82.309, CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - 

OAB:OAB/SP 327.408, MARLUCI OVERBECK - OAB:88.467-RS, TIAGO 

XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 Autos nº 759029 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Cuida-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por 

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e 

OUTRA em face de EXTRHEMA TRANSPORTES LTDA e OUTRA, todos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls. 196/197v, os 

requerentes e a ré Seguros Sura S/A (“SURA”) noticiaram a 

autocomposição dos litigantes, requerendo sua homologação e extinção 

do feito.

É o sucinto relato.

DECIDO.

Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes (fls. 196/197v), através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C.

 Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em 

comento.

Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P. I. C.

Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 770826 Nr: 2548-84.2015.811.0003

 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: ELAINE DE OLIVEIRA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO SHIGUERU SUZUKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BECKER - 

OAB:17905/MT

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

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

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do laudo do Sr. Perito juntado às folhas 132/134..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 772543 Nr: 3376-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIANO SANTOS MUNIZ ME, CLAUDIANO 

SANTOS MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, RECONHEÇO a impenhorabilidade da 

importância constrita na conta bancária do devedor CLAUDIANO SANTOS 

MUNIZ e, por conseguinte autorizo o levantamento do valor bloqueado em 

favor do executado, mediante a expedição do competente alvará. Após, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, requerer o 

q u e  e n t e n d e r  d e  d i r e i t o . I n t i m e - s e . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 742409 Nr: 3552-93.2014.811.0003

 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): TIAGO DE SOUZA MENDONÇA

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

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 742409 – Execução

Vistos etc.

Cuida-se de Execução Por Título Executivo Extrajudicial movida por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT em face de TIAGO DE SOUZA 

MENDONÇA, todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos aduzidos na exordial.

O feito teve seu trâmite normal, sendo que às fls.137/139 as partes 

noticiaram autocomposição, requerendo sua homologação e extinção do 

feito.

É o sucinto relato.

Fundamento e decido.

 Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o 

acordo celebrado entre as partes às fls.137/139, através do qual 

estabelecem a forma de composição da lide em destaque. Por 

consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

924, inciso II c/c art. 925 , ambos do C.P.C.

Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo em 

comento.

Transitado em julgado a presente decisão e pagas as custas, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.

 Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 812347 Nr: 233-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IMPERIO MINERAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO PORTO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR SANTANA - OAB:, 

PAULO ROBERTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 812347 – Execução

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o 

andamento do feito, devendo requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 813571 Nr: 754-91.2016.811.0003

 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: VALÉRIA FUZETTE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SANTANA DE 

ALMEIDA - OAB:21019/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para se manifestar 

acerca do petitório de fls.141/142, no prazo legal, requerendo, para tanto, 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 793879 Nr: 11831-34.2015.811.0003

 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: ISABEL MOREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITRIO RODRIGUES, ARACY REINALDO 

RODRIGUES

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

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 793879 – Usucapião

Vistos etc.

 Defiro o requerimento de fls. 101/108, e determino a citação dos 

requeridos por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o 

disposto no artigo 257, do CPC.

Transcorrido in albis o prazo do edital, desde já, termos do art. 72, inciso II, 

do CPC, nomeio como curador especial dos confinantes a Defensoria 

Pública, que deverá ser intimada desta nomeação, bem como, para 

manifestar-se em tal condição, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795016 Nr: 12383-96.2015.811.0003

 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: SARA LOPES DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 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 123v, requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820539 Nr: 3174-69.2016.811.0003

 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: CLAITON PEREIRA OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:OAB/MT 20.332-A

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para que, efetue o 

pagamento de 50% Dos Honorários Periciais, conforme decisão de folha 

88v, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821522 Nr: 3423-20.2016.811.0003

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MACIEL ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 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 68, requerendo o que entender de 

direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 862346 Nr: 4015-30.2017.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTHISA ACESSORIOS LTDA ME, DEBORAH 

REGINA LEMOS CARDOSO, BERTHA LEMOS CARDOSO, ISABEAU LEMOS 

CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LUCIANA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 20355-B, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 

6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/MT, FABRÍCIO MIGUEL CORREA - OAB:9.762-A

 Autos nº 862346 – Incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica

 Vistos etc.

 Aguarde-se a realização da audiência aprazada na espécie.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 862980 Nr: 4215-37.2017.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR AUGUSTO SAUDANHA BIRTCHE, 
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IVANA CARNELÓS BIRTCHE

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

OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDORIO - 

OAB:13968, SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - OAB:16366

 Autos nº 862980 – Incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica

 Vistos etc.

 Expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas arroladas às fls. 

44/44v.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 416650 Nr: 12283-88.2008.811.0003

 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: ESPOLIO DE SAMITA BALBINO DE MORAES, 

AUGUSTINHA BALBINO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

Mellina Myrian do Nascimento P. Lima - OAB:17.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Ante a sucumbência da parte autora, condeno-a ao pagamento das 

custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 

R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8º e §10º, do CPC, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiária da AJG (fl. 29).Preclusas as vias recursais, arquive-se o 

presente feito, mediante as cautelas de estilo.P. I. C. Rondonópolis/MT, 18 

de fevereiro de 2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 717283 Nr: 12704-39.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UANDERSON SANTOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO PEDROSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - 

OAB:23616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 717283 – Execução

 Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório retro, determino a intimação da executada para, 

no prazo de 10 (dez) dias, indique quais são e onde estão os bens 

sujeitos à penhora e os respectivos valores, bem como, exiba prova de 

sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, sob pena de 

ser-lhe aplicada multa atentatória à dignidade da justiça, nos termos do art. 

774,V, do CPC .

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728114 Nr: 8937-56.2013.811.0003

 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: ANTONIA PALACIO MENDES DE OLIVEIRA, JOSE 

VALDETE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA FILHO, LUIZ 

LEANDRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - OAB:

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

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

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para manifestar-se sobre 

a correspondência devolvida de folhas 132/133, requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 728965 Nr: 9698-87.2013.811.0003

 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: CARLOS CELSO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERROU & SERROU LTDA, EDSON SERROU 

BARBOSA, JUSSARA DAS GRAÇAS DA SILVA GOSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON FRANCISCO FERNANDES 

FILHO - OAB:7729/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO ALVES 

PINTO - OAB:4738/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7129 - B, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Autos nº 728965 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 No que se refere ao cumprimento definitivo de sentença que reconhece a 

exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, dispõe o art. 523 do 

CPC:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em 

liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o 

cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, 

sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas, se houver.”

Evidencia-se, deste modo, a desnecessidade de processo autônomo para 

processamento do cumprimento de sentença, o qual será deflagrado via 

requerimento nos próprios autos da ação principal.

 Assim, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fl. 243.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86876 Nr: 22305-60.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON EDUARDO JOANINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS TROUVA

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

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora que os autos encontram-se 

com vistas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 280120 Nr: 3627-89.2001.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATILDE DIAS CASTALDELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME LUMINA PUPATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 
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FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 Autos nº 280120 – Execução

 Vistos, etc.

 Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano, consoante 

requerimento de fls.265, nos termos do art. 921, III, do CPC .

Decorrido o prazo da suspensão em comento, intime-se o exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento (art. 921, §2º, do CPC ).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 337188 Nr: 5565-17.2004.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ERACLIDES JOAO DAL FORNO, LEUNICE 

ROSA GREGORI DAL FORNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEPAR SEMENTES DE PASTAGENS 

RONDONOPOLIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT

 Autos nº 337188 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a sentença prolatada à fl. 458/458v, proceda-se a baixa 

da constrição judicial emanada deste juízo, efetivada na matrícula n. 

42.334 do Registro de Imóveis – Cartório do 1º Ofício da Comarca de 

Rondonópolis (fl. 477).

Após, arquivem-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371420 Nr: 109-18.2006.811.0003

 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: MAXWEL SOARES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENIAS DE CARVALHO, ALAIDE GOMES DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

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

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

presentes autos, INTIMANDO o Dr. GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES, 

OAB/MT 5957, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em Cartório os 

autos que se encontram com carga, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação de multa, correspondente à metade do salário mínimo, além de 

perder o direito à vistas dos autos fora do Cartório, conforme artigo 234, § 

2º do Código de Processo Civil/2015.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002659-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBR TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002659-75.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

RODOBR TRANSPORTES LTDA 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. 29403085) 

e o instrumento de notificação (ID. 29403082) 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005868-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005868-91.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA REU: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. A parte 

requerente opôs embargos de declaração (ID. 22862894) em face da 

Sentença prolatada no ID. 22766552, aduzindo, em síntese, haver 

contradição, ao passo que há disparidade entre o montante arbitrado no 

decisum a título de indenização por danos morais e os valores 

indenizatórios estipulados nas decisões jurisprudenciais de referência. É o 
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sucinto relato. Decido. Compulsando os autos, verifico que inexiste 

omissão, obscuridade ou contradição no tocante a análise explicitada no 

comando judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados 

neste os aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de 

provimento exarado, consoante os elementos de convicção insertos na 

liça. Quanto à pretendida alteração da Sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado. Isto posto, ausentes as hipóteses legais que 

autorizariam provimento dos presentes embargos, REJEITO-OS, devendo 

permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado. No mais, 

cumpra-se o comando judicial embargado. Intimem-se. Expeça-se o 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000225-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBSON BEZERRA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINAG SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. (REU)

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

OTACILIO PERON OAB - MT3684-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000225-55.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): CLEBSON BEZERRA ARAUJO REU: CAMARA DE DIRIGENTES 

LOJISTAS DE CUIABA, FINAG SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. 

Vistos etc. CLEBSON BEZERRA ARAÚJO ajuizou a presente AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR em face de 

CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE CUIABÁ - CDL CUIABÁ e FINAG 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A, todos qualificados. Alega o autor 

que, ao se dirigir ao comércio local para efetuar uma compra no crediário 

pessoal, foi informado pelo atendente que, por meio de uma consulta aos 

registros do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, verificou-se que seu 

nome constava no cadastro de inadimplentes, inviabilizando a aquisição 

almejada. Aduz que se dirigiu à CDL de Rondonópolis, retirou o extrato 

para consulta das informações e verificou a existência de 21 (vinte e um) 

registros feitos pela segunda Requerida, com datas de vencimentos e 

valores diversos. Relata ainda que, de acordo com a Certidão de consulta 

emitida, as Requeridas negativaram seu nome a partir do dia 02/11/2014, 

não possuindo qualquer dívida que justifique a restrição de crédito 

noticiada. Por conta de tais fatos, pleiteou a concessão da tutela de 

urgência, a fim de determinar que as requeridas retirassem o seu nome do 

banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito/SCPC/SERASA, o que 

restou DEFERIDO no ID. 1629815. Ao final, requer seja julgado procedente 

o pedido inicial, declarando-se nula a negativação perpetrada em seu 

nome, ante a ausência de notificação prévia, bem como sejam as 

requeridas condenadas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) de dano moral. Juntou documentos. Audiência 

de Conciliação inexitosa (ID. 2985814). A primeira requerida apresentou 

sua Contestação no ID. 1859481, alegando, preliminarmente, ilegitimidade 

passiva, e, no mérito, o estrito cumprimento dos requisitos legais nas 

notificações procedidas, o que inviabiliza a obrigação indenizatória 

pleiteada, assim como ausência de qualquer responsabilidade pelos 

registros efetivados pela primeira requerida, pugnando, ao fim, pela 

improcedência da inicial. Contestação da segunda requerida juntada no ID. 

2174714, em que alega que o requerido, então avalista de determinado 

Termo de Confissão de Dívida, fora cobrado pelos débitos a que se 

obrigou em virtude do inadimplemento do contratante, não havendo 

qualquer conduta ilícita por parte da requerida e muito menos prova de 

eventual dano moral suportado, o que comandam o indeferimento dos 

pedidos iniciais. O autor apresentou impugnação às Contestações no ID. 

3242375. Instados a indicarem as provas que pretendiam produzir, autor e 

primeira requerida pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (IDs. 

12973675 e 13057053), quedando-se inerte a segunda requerida. É a 

síntese do necessário. Fundamento e DECIDO. No presente caso o 

deslinde da controvérsia não exige dilação probatória, eis que se trata de 

matéria de direito e de fato, que não demanda a produção de prova oral, 

eis que os elementos de convicção até então reunidos na contenda se 

mostram suficientes para o seu seguro desate, impondo-se o julgamento 

antecipado da lide, o que passo a fazer. No que tange à primeira 

requerida, o cerne da controvérsia consiste na suposta ausência de 

intimação prévia à negativação do autor, assim como a ocorrência ou não 

de danos morais em virtude de tal conduta. E é justamente por conta da 

causa de pedir acima mencionada que a preliminar de ilegitimidade passiva 

deve ser REFUTADA. Sem dúvida, em havendo constatação de conduta 

ilícita por parte da primeira requerida quanto à ausência notificação prévia 

ao autor, restaria configurada hipótese de responsabilidade civil. Para não 

pairar dúvida: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. CDL. LEGITIMIDADE PASSIVA. 

O órgão arquivista é parte legítima para responder às demandas que 

envolvam ausência de notificação prévia. Aplicação do REsp. repetitivo nº 

1.061.134. JULGAMENTO DO MÉRITO COM BASE NO ARTIGO 1.013, § 3º, 

DO CPC. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2º DO CDC. CUMPRIMENTO. 

Os documentos juntados aos autos comprovam o envio da comunicação 

prévia ao devedor. Sucumbência inalterada. APELAÇÃO PROVIDA EM 

PARTE. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (TJ-RS - AC: 70081421968 RS, 

Relator: Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 29/05/2019, Décima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/06/2019). 

Portanto, REJEITO a preliminar apresentada. O desate da lide não demanda 

maiores digressões. Ao requerente, a teor do disposto no art. 373, do 

CPC, cabe a prova dos fatos constitutivos do direito que alega, ao passo 

que, ao réu, dos fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos 

desses direitos. Compulsando os autos, verifica-se que o autor não logrou 

êxito em comprovar as suas alegações, ao passo que as requeridas 

carrearam amplo material probatório que dá guarida às suas narrativas. 

Primeiramente, em que pese as alegações autorais de desconhecimento 

dos débitos existentes contra si, e que geraram sua negativação, o 

robusto material probatório trazido aos autos pela segunda requerida (ID. 

2175019), dá conta de que ele anuiu e se comprometeu a ser avalista do 

devedor ADRIANO BARROS RODRIGUES. Os débitos, portanto, 

referem-se à inadimplência do confesso devedor, obrigando-se pela dívida 

não paga o autor, seu avalista. Registre-se que não fora arguida pelo 

autor falsidade da assinatura lançada no termo de confissão de dívida 

acostado aos autos (ID. 2175019), ônus que lhe incumbia, prevalecendo o 

entendimento de que o autor é o efetivo avalista da dívida. Portanto, como 

avalista, o autor garante solidariamente o pagamento da obrigação, 

ficando a ela vinculado. Em resumo, a pessoa que presta o aval (avalista) 

se obriga pelo título e sua responsabilidade é solidária, ou seja, tanto o 

devedor quanto o avalista são responsáveis pelo montante integral da 

dívida. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. AVALISTA. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO. - Comprovada a regularidade da contratação e 

reconhecida a inadimplência, inexiste ato ilícito na negativação do nome de 

avalista, tendo o credor agido em exercício regular de direito. (TJ-MG - AC: 

10702130550388002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 

30/07/2019, Data de Publicação: 06/08/2019). (Grifamos). APELAÇÃO 

CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVALISTA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. INSCRIÇAO EM 

CADASTRO INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO . Na 

cédula de crédito bancário, o credor poderá exigir o montante devido 

diretamente do avalista , devedor solidário, sem a necessidade de cobrar 

primeiramente o avalizado. O depósito judicial, admitido em valor inferior ao 

pactuado e sem afastar os efeitos da mora dos devedores quanto ao 

saldo inadimplido, autoriza a instituição financeira a inscrever o nome do 

avalista no cadastro de restrição ao crédito, como exercício regular de um 

direito, não havendo prática de qualquer ato ilícito a ensejar 

responsabilização do banco. Apelo conhecido e não provido.(APC TJ DF 

20150110193918 Rel Hector Valverde Santanna 6ª Turma Cível julg. 

08/04/2015). (Grifamos). Logo, não procede o pleito indenizatório autoral, 

ao passo que devidamente comprovada a origem e licitude das cobranças 

e sua consequente negativação. No que tange à suposta ausência de 

notificação por parte da primeira requerida, as provas trazidas aos autos 

deixam patente o envio de comunicados de débito ao requerido, 

cientificando-o das dívidas existentes. Veja-se que o endereço acostado 

à inicial pelo autor é exatamente o mesmo em que se buscou notificá-lo 

acerca das dívidas, qual seja, Rua Rosa Bororo, nº 101, Residencial São 

Rafael, ap 101 ap 16, Centro, Rondonópolis/MT (por todos, ID. 1859492). 

Deduz-se, por obviedade, ser o endereço o qual fora fornecido pela 
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segunda requerida à primeira. Ora, sendo assim, subtende-se ser o 

corretamente fornecido pela autora, não cabendo ao primeiro requerido 

diligenciar previamente acerca da existência de outros ou mesmo de 

divergências porventura existentes. Veja-se, a propósito: APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CDL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Documentos 

que comprovam o envio das comunicações prévias ao devedor. ARTIGO 

43, § 2º DO CDC. CUMPRIMENTO. REGULARIDADE NA INSCRIÇÃO. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70080087547 RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019). (Grifo nosso). 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES E 

AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL 

RECONHECIDA NO TOCANTE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PARTE RÉ, 

NA QUALIDADE DE ARQUIVISTA, QUE COMPROVOU O ENVIO DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO, 43, § 2º DO CDC. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONTITUÍDA PARCIALMENTE, 

NO TOCANTE A ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO A AUSÊNCIA DE 

ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO, 

NOS TERMOS DO ART. 1013, § 3º, DO NCPC. MANTIDA A ILEGITIMIDADE 

DA CDL NO TOCANTE AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES INDEVIDAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA 

EMPRESA QUE REALIZOU O APONTAMENTO NEGATIVO. SENTENÇA 

EXTINTIVA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71008192270 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de 

Julgamento: 11/12/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 12/12/2018). (Grifo nosso). Por via de 

consequência, tendo a primeira requerida agido dentro dos ditames legais, 

procedendo com o envio de notificação prévia ao endereço do autor, não 

há que se falar em qualquer ato ilícito de sua parte. Não se verifica do 

carreado aos autos qualquer ilicitude por parte de ambos os requeridos, 

tendo, ao contrário, cumprido à risca com o que impõe a legislação. 

Portanto, improcede a pretensão autoral em sua integralidade, ante a não 

verificação de qualquer ilegalidade nas condutas adotadas. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial, tornando sem efeito a decisão de ID. 1629815, EXTINGUINDO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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 (ID. 1629815). Preclusas as vias recursais, 

arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001401-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KENEDI DI TELLES BARBOSA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001401-98.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): KENEDI DI TELLES BARBOSA DA COSTA REU: AVIDA 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A Vistos etc. KENNEDI DI TELLES 

BARBOSA DA COSTA ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de 

ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, ambos qualificados. O 

autor alega, em síntese, que a requerida teria lançado indevidamente seu 

nome nos cadastros de restrição ao crédito, em razão de um débito que 

foi adimplido. Por conta de tais fatos, requereu a concessão de tutela de 

urgência para exclusão de seu nome dos registros de protesto, o que 

restou DEFERIDO no ID. 12033707. Pede ao final a confirmação da liminar 

em definitivo, reconhecendo a inexistência do débito cobrado pelo réu, 

bem como sua condenação em indenização por danos morais em 

montante não inferior a R$ 23.476,80 (vinte e três mil, quatrocentos e 

setenta e seis reais e oitenta centavos), sem prejuízo da responsabilidade 

pelas verbas sucumbenciais de estilo. Com a inicial vieram documentos. 

Audiência de Conciliação INFRUTÍFERA (ID. 12748570). Regularmente 

citada, a requerida apresentou Contestação no ID. 13166382, fora do 

prazo legal, conforme certificado no ID. 16374622. Impugnação à 

Contestação no ID. 1596021. Instadas as partes a manifestarem interesse 

na produção de provas, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide 

no ID. 16680256, ao passo que a requerida quedou-se inerte. É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. No presente caso o deslinde da controvérsia não 

exige dilação probatória, eis que se trata de matéria de direito e de fato, 

que não demanda a produção de prova oral, eis que os elementos de 

convicção até então reunidos na contenda se mostram suficientes para o 

seu seguro desate (art. 355 do CPC). Inexistindo questões preliminares 

para análise, passo a apreciação do mérito da liça. O autor fora 

protestado pela requerida por falta de pagamento de 02 (dois) títulos, 

ambos no valor de R$ 586,92 (quinhentos e oitenta e seis reais e noventa 

e dois centavos), o primeiro deles com vencimento em 10/08/2015 e o 

segundo em 10/09/2015 (ID. 12015971 – Pág. 1). Os protestos ocorreram, 

respectivamente, em 10/09/2015 e 05/10/2015 (ID. 12015971 – Pág. 1), 

referindo-se ao não pagamento do título nº CRI 0634. Ocorre que, em um 

simples cotejo do material probatório reunido nos autos, nota-se que os 

dois protestos referem-se, na verdade, ao título também de nº 0634 CRI, 

no valor de R$ 1.173,84 (mil cento e setenta e três reais e oitenta e quatro 

centavos), com vencimento em 10/08/2015 e devidamente quitado pelo 

autor em 04/08/2015, como se vê do documento encartado no ID. 

12015897 – Pág. 2. Saliente-se que o requerido não logrou êxito em provar 

a regularidade do protesto realizado ou mesmo uma eventual divergência 

entre os títulos protestados e o efetivamente pago pelo autor, ônus que lhe 

competia. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM CANCELAMENTO DE PROTESTO. PROCEDÊNCIA. 

QUITAÇÃO CONTRATUAL. Ré que não comprovou que adimpliu com o 

negócio de compra e venda de móvel na forma e no tempo ajustado. Valor 

pago pela autora superior aos móveis entregues. Manutenção da 

sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos, para 

declarar a quitação do contrato entre as partes, com o consequente 

cancelamento dos protestos. Sentença confirmada. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70078190717 RS, 

Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 27/02/2019, Décima 

Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/03/2019). (Negritamos). Embargos de declaração em apelação cível. 

Inexistência das alegadas omissões por parte do primeiro recorrente. Em 

que pese a alegação do embargante 1 no sentido de que o endosso a que 

foi submetida a duplicata se tratou de endosso-mandato, nenhuma prova 

há nos autos nesse sentido, sendo certo que o ônus de comprovar a 

natureza da operação era seu, conforme disposto no art. 333, II do CPC. 

Diante da inexistência de ressalva, o endosso objeto destes autos tem 

natureza translativa. O protesto objeto de discussão nestes autos deve 

ser cancelado de forma definitiva e sem ônus para a empresa autora, 

sendo procedente também o pedido de declaração de inexigibilidade da 

duplicata mercantil nº 356/03, porque não comprovada a regularidade da 

sua emissão. Com relação aos embargos de declaração do segundo 

embargante, de fato é mais razoável a fixação dos honorários de 

advogado em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 20, § 

3º, do CPC, pelo que deve ocorrer a pretendida majoração. Não 

provimento do primeiro recurso e provimento do segundo. (TJ-RJ - APL: 

00006210520048190017 RIO DE JANEIRO CASIMIRO DE ABREU VARA 

UNICA, Relator: NANCI MAHFUZ, Data de Julgamento: 28/04/2015, DÉCIMA 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2015). (Grifamos) 

Iluminado pelas orientações jurisprudenciais epigrafadas e tendo em vista 

o cenário processual enfocado, a declaração da inexistência dos débitos 

na forma requerida na inicial é medida que se impõe, uma vez que o 

requerido não contesta a ilegalidade dos títulos apontados pela parte 

autora em sua inicial. Deste modo, tendo em vista que a parte requerida 

não logrou êxito em demonstrar a regularidade da cobrança e do correlato 

protesto, a declaração da inexistência do débito na forma requerida na 

inicial é medida que se impõe. Em consequência, devida é a condenação 
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da requerida no pagamento de danos morais à parte autora, uma vez que 

configurada a prática de ato ilícito pela parte requerida, nos termos do 

artigo 927 do Código Civil, já que esta agiu com negligência, conforme 

exposto acima. O direito à indenização por dano moral resta consagrado 

por força de dispositivo da Lei Maior (CF, art. 5.º, incisos V e X) e, como 

afirma Carlos Roberto Gonçalves, “a doutrina e a jurisprudência já se 

manifestaram a respeito do alcance desses dispositivos. Caio Mário da 

Silva Pereira comentou: ‘A Constituição Federal de 1988 veio pôr uma pá 

de cal na resistência à reparação do dano moral... Destarte, o argumento 

baseado na ausência de um princípio geral desaparece. E, assim, a 

reparação do dano moral integra-se definitivamente em nosso direito...’” (In 

“Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. Saraiva, pág. 407). Ressalte-se que 

nos casos de inclusão indevida nos cadastros de proteção ao crédito e/ou 

protesto indevido, o dano moral é presumido. Corroborando tal linha de 

pensamento trago à colação os arestos abaixo: AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE 

DUPLICATA JÁ PAGA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO. RECURSO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Afirma e comprova 

a demandante que, conquanto a dívida tenha sido paga no vencimento - 

conforme demonstra o recibo subscrito pela "DPM Distribuidora Ltda" no 

dia 27/03/006 -, a duplicata foi protestada perante o competente Cartório 

de Protesto no dia 04/04/2006, ou seja, após a credora (DPM Distribuidora 

Ltda) já ter dado total e plena quitação do débito (R$ 9.245,38). 2. 

Caracterizado o dano moral eis que o protesto indevido de título de crédito 

enseja o dever de indenizar na modalidade in re ipsa (independentemente 

de prova do abalo moral posto que presumido). 3. Analisando as 

particularidades do caso concreto, bem como o ato ilícito praticado pelo 

réu (protesto indevido de duplicata já paga), sem olvidar da situação 

econômico-financeira das partes envolvidas no litígio, vê-se que o valor de 

R$ R$ 10.000,00 é justo e condizente com as particularidades do caso 

concreto bem como com a natureza e gravidade do ato ilícito praticado 

pela parte demandada. 4. Apelo improvido. Sentença mantida. (TJ-PE - AC: 

5239534 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 

02/10/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2019). (Grifamos). 

RECURSO INOMINADO. CIVIL E CONSUMIDOR. BANCO. PROTESTO EM 

NOME DO CONSUMIDOR POR CONTRATO REGULARMENTE QUITADO. 

DANO MORAL IN RE IPSA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1) Trata-se de típico caso de relação de consumo, vez que as 

partes se enquadram nos conceitos definidos nos arts. 2º e 3º do CDC, 

devendo-se aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor, com a 

inversão do ônus da prova, ante a hipossuficiência da autora e a 

verossimilhança dos fatos por ela alegados2) Não demonstrada a 

persistência de dívida pela parte autora, uma vez que comprovada a 

quitação do financiamento a que o recorrente imputou com inadimplida, 

tem-se por indevida a cobrança, daí emergindo o dever de cancelamento 

do protesto, já que devidamente pago.3) Muito embora tenha provado a ré 

que a inscrição tenha ocorrido em data anterior ao adimplemento, quando 

já havia ocorrido o vencimento do boleto, não fora realizada a baixa na 

inscrição, fazendo com que o nome da autora permanecesse como 

devedora.4) Sedimentado está no seio da jurisprudência de nossos 

tribunais que, em casos de negativação indevida de nome dos 

consumidores em órgãos de proteção ao crédito ou ainda registro de 

protesto indevido em nome do consumidor por débito já pago, o dano moral 

se dá in re ipsa, ou seja, é ínsito à própria ofensa.5) Com relação ao 

quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo, entendo por razoável e 

proporcional aos precedentes já fixados por esta E. Turma Recursal em 

casos semelhantes, mormente considerando que embora a autora tenha 

quitado o débito, não procedeu o banco à baixa do protesto, fazendo com 

que permanecesse como pública a condição de devedora da autora, 

quando esta já não o era mais.6) Recurso conhecido e desprovido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-AP - RI: 

00002316920198030012 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, 

Data de Julgamento: 29/10/2019, Turma recursal). (Grifamos). No que se 

refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudência 

orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve levar em 

consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau 

da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. In casu, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, 

principalmente, que a dor moral sofrida pela parte autora foi resultante da 

conduta negligente referenciada do demandado, entendo que a fixação do 

quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mi reais), parece de 

monta a reparar, nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato 

acarretou à parte autora. Com efeito, tal estimativa guarda, ao meu sentir, 

perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu 

resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da 

ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à 

orientação pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa 

da vítima, mas está também em produzir no causador do mal, impacto 

bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em 

RT 650, p. 63 a 67). Por oportuno, gizo que a estipulação do valor do dano 

moral em importe inferior ao pleiteado pela parte requerente não pode ser 

considerada sucumbência recíproca, conforme se pode denotar do 

seguinte enunciado jurisprudencial: Súmula 326/STJ - Na ação de 

indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao 

postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” (destaque nosso) 

Derradeiramente, calha registrar que em se tratando de condenação por 

danos morais, em sede de responsabilidade contratual, o termo inicial da 

correção monetária é a data da sentença que os arbitrar e o dos juros 

moratórios a data da citação, consoante leciona o julgado abaixo: Superior 

Tribunal de Justiça Número do Processo: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 

1096560 UF do Processo: SC Classe do Processo: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL Número do Registro: 

2008/0219183-5 Relator: Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: T3 

- TERCEIRA TURMA Data de Decisão: 17/11/2009 Data de Publicação: 

26/11/2009 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA DA COBERTURA. MAJORAÇÃO DO 

VALOR DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 

OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA. NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DO JULGADO. I - A pretensão de 

ampliar a condenação por danos morais, a pretexto de não terem sido 

consideradas as circunstâncias pessoais da autora, bem como a situação 

econômica da ré, apresenta contornos de infringência do julgado, o que, 

como regra, não se admite por intermédio dos Embargos de Declaração. II - 

Tendo sido carreadas à ré as custas e os honorários advocatícios, não há 

que se falar em omissão do julgado, no que se refere à fixação dos ônus 

sucumbenciais. III - A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula STJ/362). IV - 

Tratando-se de responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a 

conta da citação. Embargos de Declaração acolhidos, em parte.” 

(destaque nosso). DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedenteS os pedidos 

insertos na inicial da presente inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, para DECLARAR inexistentes em relação à parte autora os débitos 

litigiosos, confirmando-se a decisão de ID. 12033707, bem como para 

CONDENAR a requerida a indenizar o requerente, a título de danos morais, 

no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe a ser pago pela ré 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 a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. 

Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento 

para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se 

mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010417-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA MARQUES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010417-13.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): SORAIA MARQUES FERREIRA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. SORAIA 

MARQUES FERREIRA, devidamente qualificada, propôs a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS MORAIS 

C/C TUTELA ANTECIPADA em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., também qualificada. Alega, em síntese, 

ser titular da UC nº 6/1237235-5, e que, em 2016, fora notificada para 

pagar fatura no elevado importe de R$ 444,59 (quatrocentos e quarenta e 

quatro reais), referente a débito pretérito, muito embora referida fatura 

estivesse quitada. Relata que ao procurar a requerida fora informada de 

que, como alternativa, resta só e tão somente o parcelamento do débito, 

após confissão de dívida. Narra que a conduta da requerida a coagiu a 

pagar débito pretérito reveste-se de ilegalidade e arbitrariedade, ao passo 

que o débito inexistiria. Requereu a antecipação de tutela para determinar 

que a requerida não suspendesse o fornecimento de energia elétrica à 

unidade consumidora de sua responsabilidade, bem como se abstivesse 

de negativar seu nome, o que restou DEFERIDO no ID. 11224651. Pugna 

pela procedência dos pedidos iniciais para que seja declarada a 

inexistência de quaisquer débitos pretéritos referentes ao período 

cobrado, bem como condenada a requerida ao pagamento da indenização 

por danos morais, sem prejuízo de custas processuais e honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram documentos. Conciliação INFRUTÍFERA 

(ID. 13214099). Devidamente citada, a requerida apresentou Contestação 

no ID. 13309420 e anexou documentos no ID. 14373804, aduzindo, em 

suma, que a fatura emitida é legal, uma vez que teria sido calculada nos 

termos da legislação em vigor, tendo a agido no exercício regular de 

direito. Ainda teceu comentários acerca da inexistência do dano moral, 

pugnando ao fim pela improcedência dos pedidos descritos na inicial, 

juntando documentos. Em sede de impugnação (ID. 18463503), o autor 

rebateu as alegações da requerida e reiterou os pedidos iniciais. A parte 

autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 18463503) ao passo 

que a ré requereu a designação de audiência de instrução e julgamento 

(ID. 14373804). Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. Registro 

que o julgamento antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento 

de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois se verificam nos 

autos elementos de convicção suficientes para que a Sentença seja 

proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído. A 

respeito do tema, o sodalício Superior Tribunal de Justiça, orienta-nos: Nos 

termos do art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer 

diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito 

for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência. (EDcl no REsp 815.567/RS, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 

04/12/2014, DJe 03/02/2015). (destaquei) Inexiste cerceamento de defesa 

se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. 

Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 

330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a 

instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório (STRJ 

- 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Portanto, tendo em 

vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, reputo desnecessário e indefiro o pleito de 

ID. 14373804 – Pág. 4, passando à sua análise. O cerne da controvérsia 

cinge-se a exigibilidade do débito de R$ 444,59 (quatrocentos e quarenta e 

quatro reais), constante da fatura de ID. 11212678 – Pág. 10, referente ao 

consumo de energia elétrica apurado na unidade consumidora n.º 

6/1244870-0. De início, cumpre aduzir que, em que pese a alegação 

autoral de que referida fatura estava quitada, não é o que de depreende 

do documento acostado pela própria autora no ID. 11212678 – Pág. 11, 

datado de novembro de 2017, claro ao apontar o seu não pagamento. 

Superado o ponto, compulsando os autos, verifica-se de Contestação 

apresentada no ID. 13309420, que a requerida alegou exigibilidade da 

fatura de energia elétrica por ela emitida, juntando os documentos de ID. 

14373804 – Pág. 4 e ss. para a comprovação de suas alegações. Assim, 

o ônus da prova lhe foi atraído em razão do disposto no artigo 373, inciso II 

do CPC. Para sustentar a exigibilidade do débito da unidade consumidora 

em referência, a Concessionária aduz que, em 11/10/2017, realizou 

vistoria no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em 

comento, ocasião em que detectara irregularidade na medição da unidade, 

que registrava o consumo energético a menor, lavrando-se, na 

oportunidade, Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI – nº 558155 (ID. 

14373816 – Pág. 3). Narra a requerida que, após adotar o procedimento 

padrão, revisou o quantum energético não aferido, conforme previsão 

expressa do artigo 129 e seguintes da Resolução 414/2010 – ANEEL, para 

fins de cobrança em fatura de energia, obtendo o débito de R$ 444,59 

(quatrocentos e quarenta e quatro reais). Afirmou a Concessionária que, 

cumprindo estritamente as determinações das normas setoriais vigentes 

(Resolução n. 414/2010 da ANEEL), notificou a autora de todo o 

procedimento até então adotado por meio de Carta ao Cliente (ID. 

14373816 – Pág. 1), bem como das conclusões obtidas, a fim de que 

garantisse o direito ao contraditório, o que tornaria a fatura de energia 

elétrica em comento legal e exigível, tendo agido no exercício regular do 

seu direito. Além disso, acostou aos autos demonstrativo de cálculo de 

recuperação de consumo (ID. 14373816 – Pág. 2) e diversas fotografias 

atestando a ocorrência de DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA 

da UC de titularidade da autora, conforme ID. 14373816 – Pág. 5 e ss. 

Diante destes elementos, tem-se que a requerida agiu amparada na 

Resolução nº. 414/2010/ANEEL, que autoriza a Concessionária de 

fornecimento de energia elétrica proceder com a apuração do consumo de 

energia com base na média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de 

consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada 

irregularidade no medidor de consumo, como no presente caso. Sobre o 

tema, calha citar o entendimento pretoriano infra: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CEEE-D. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

1. Não há falar em carência de ação, haja vista que a formulação de 

reclamação pelo consumidor, na via administrativa, não impede à 

distribuidora de energia elétrica o ajuizamento de ação para cobrança do 

seu crédito. 2. Os elementos de prova juntados aos autos demonstram a 

efetiva existência de manipulação no medidor instalado na residência do 

demandado e o registro a menor da energia elétrica efetivamente utilizada. 

3. A recuperação de consumo deve ser realizada a partir do levantamento 

de carga realizado, na forma do artigo 130, inciso III, da Resolução 

Normativa n. 414/2010 da ANEEL. 4. Mostra-se regular a cobrança do 

custo administrativo, no montante fixado no Anexo I da Resolução 

Homologatória n. 1058/2010 da ANEEL. 5. Ônus sucumbenciais 

redimensionados. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DESPROVIDOS. 

(Apelação Cível Nº 70055509350, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 29/08/2013) – 

grifo nosso. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO 

MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. É do usuário a 

responsabilidade pela energia consumida e não registrada. No caso 

concreto, a documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de 

irregularidade no medidor e o faturamento a menor em relação ao consumo 

real. 2. Efetivamente, do histórico de consumo do autor, verifica-se que a 

energia elétrica consumida no período da apontada fraude discrepa do 

consumo medido nos meses em períodos anteriores e posteriores à 

irregularidade, legitimando o arbitramento do débito impugnado na ação. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70052881224, Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado 

em 29/05/2013) – grifamos. Portanto, verifica-se do demonstrativo de 

cálculo de ID. 14373816 – Pág. 2, que fora aplicado o disposto no artigo 

130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, levando em 

consideração a média aritmética dos 03 (três) maiores valores disponíveis 

de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada 

irregularidade no medidor de consumo, não havendo, portanto, qualquer 

desconformidade na fatura de energia elétrica emitida pela requerida, uma 

vez que respeitada a norma vigente sobre o tema, do que se retira que 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito em debate. 

Vejamos o que dispõe o artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da 

ANEEL, in verbis: “Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para 

proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as 
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diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados 

por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de 

forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170. (...) III – 

utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo 

mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda 

de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) 

ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da 

irregularidade”. (destacamos) Por fim, com relação ao pedido de 

indenização por danos morais, não tendo a autora comprovado a 

irregularidade/ilegalidade da cobrança constante da fatura em litígio, assim 

como efetiva suspensão do fornecimento de energia ou mesmo a inclusão 

indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, a improcedência 

deste pedido é medida que se impõe, até porque não restou evidenciada 

no feito que tenha havido prejuízo de tal estirpe. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de 

declarar lícito e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, 

cobrado na fatura acostada aos autos, tornando sem efeito a decisão de 

ID. 11224651. Ante a sucumbência da autora, CONDENO-A ao pagamento 

das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no 

artigo 85, §2º, do CPC, 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

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010600-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX RODRIGUES LUZIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010600-13.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

ALEX RODRIGUES LUZIA Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a 

parte autora requereu a desistência da ação no ID. 25539231. 

Desnecessária a concordância do réu, eis que sequer houve citação. 

Sobre o tema, cabe citar o seguinte aresto, in verbis: PREVIDENCIÁRIO. 

AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS A APRESENTAÇÃO 

DO LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DO 

RÉU. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de agravo 

de instrumento interposto contra decisão judicial que indeferiu o pedido de 

homologação da desistência. II - De acordo com a jurisprudência 

dominante do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, via de regra, 

desde que não oferecida a contestação, o autor pode requerer a 

desistência da ação, antes do transcurso do prazo para a apresentação 

de defesa, independentemente do consentimento do réu para a sua 

homologação. (STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, Relator: Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a desistência da 

ação formulada pela parte requerente no ID. 25539231, 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. Custas e 

demais despesas processuais pela parte desistente. Sem honorários. 

Proceda-se com o necessário para baixa de eventual restrição judicial, na 

forma requerida pelo autor. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011312-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1011312-03.2019.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

RODOBENS S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: JEFERSON ALEX 

SALVIATO - MT236655-O REQUERIDO: MARCO AURELIO DA SILVA 

Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora requereu a 

desistência da ação no ID. 24531530. Desnecessária a concordância do 

réu, eis que sequer houve citação. Sobre o tema, cabe citar o seguinte 

aresto, in verbis: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA 

DO FEITO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA 

DE CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DO RÉU. DESNECESSIDADE. 

PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de agravo de instrumento 

interposto contra decisão judicial que indeferiu o pedido de homologação 

da desistência. II - De acordo com a jurisprudência dominante do Superior 

Tribunal de Justiça, entende-se que, via de regra, desde que não 

oferecida a contestação, o autor pode requerer a desistência da ação, 

antes do transcurso do prazo para a apresentação de defesa, 

independentemente do consentimento do réu para a sua homologação. 

(STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, Relator: Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). Ante o exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam seus efeitos jurídicos, a desistência da ação formulada 

pela parte requerente no ID. 24531530, 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. Custas e demais 

despesas processuais pela parte desistente. Sem honorários. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010422-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE FREITAS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010422-35.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): VANESSA DE FREITAS SANTOS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. VANESSA DE 

FREITAS SANTOS propôs a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANOS MORAIS C/C TUTELA 

ANTECIPADA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., também qualificada. Alega, em síntese, ser titular da UC nº 

6/2242687-8, e que fora notificada para pagar fatura no elevado importe 

R$ 639,02 (seiscentos e trinta e nove reais), referente a débito pretérito 

(junho de 2016 a agosto de 2017). Relata que ao procurar a requerida fora 

informada de que, como alternativa, restaria só e tão somente o 

parcelamento do débito, após confissão de dívida. Narra que a conduta da 

requerida a coagiu a pagar débito pretérito reveste-se de ilegalidade e 

arbitrariedade, ao passo que o débito inexistiria. Requereu a antecipação 

de tutela para determinar que a requerida não suspendesse o 

fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora de sua 

responsabilidade, bem como se abstivesse de negativar seu nome, o que 

restou DEFERIDO no ID. 11225018. Pugna pela procedência dos pedidos 

iniciais para que seja declarada a inexistência de quaisquer débitos 

pretéritos referentes ao período cobrado, bem como condenada a 

requerida ao pagamento da indenização por danos morais, sem prejuízo 

de custas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

documentos. Conciliação INFRUTÍFERA (ID. 13214274). Devidamente 

citada, a requerida apresentou Contestação no ID. 13310362 e anexou 
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documentos no ID. 13551171, aduzindo, em suma, que a fatura emitida é 

legal, uma vez que teria sido calculada nos termos da legislação em vigor, 

tendo a agido no exercício regular de direito. Ainda teceu comentários 

acerca da inexistência do dano moral, pugnando ao fim pela 

improcedência dos pedidos descritos na inicial, juntando documentos. Em 

sede de impugnação (ID. 18455813), a autora rebateu as alegações da 

requerida e reiterou os pedidos iniciais. A parte autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (ID. 18455813) ao passo que a ré requereu 

a designação de audiência de instrução e julgamento (ID. 13551171). Era o 

que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. Registro que o julgamento 

antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento de defesa ou 

violação ao princípio do contraditório, pois se verificam nos autos 

elementos de convicção suficientes para que a Sentença seja proferida, 

evitando-se que a causa tenha seu desfecho protraído. A respeito do 

tema, o sodalício Superior Tribunal de Justiça, orienta-nos: Nos termos do 

art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer diretamente do 

pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for unicamente 

de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de 

produzir prova em audiência. (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro 

ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 

03/02/2015). (destaquei) Inexiste cerceamento de defesa se os fatos 

alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório (STRJ 

- 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Portanto, tendo em 

vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, reputo desnecessário e indefiro o pleito de 

ID. 13551171 – Pág. 5, passando à sua análise. O cerne da controvérsia 

cinge-se a exigibilidade do débito de R$ 639,02 (seiscentos e trinta e nove 

reais), constante da fatura de ID. 11213419 – Pág. 12, referente ao 

consumo de energia elétrica apurado na unidade consumidora n.º 

6/2242687-8. Compulsando os autos, verifica-se de Contestação 

apresentada no ID. 13310362, que a requerida alegou exigibilidade da 

fatura de energia elétrica por ela emitida, juntando inúmeros documentos 

para a comprovação de suas alegações. Assim, o ônus da prova lhe foi 

atraído em razão do disposto no artigo 373, inciso II do CPC. Para 

sustentar a exigibilidade do débito da unidade consumidora em referência, 

a Concessionária aduz que, em 30/08/2017, realizou vistoria no 

equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, 

ocasião em que detectara irregularidade na medição da unidade, que 

registrava o consumo energético a menor, lavrando-se, na oportunidade, 

Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI – nº 617189 (ID. 13551159 – Pág. 

1). Narra a requerida que, após adotar o procedimento padrão, revisou o 

quantum energético não aferido, conforme previsão expressa do artigo 

129 e seguintes da Resolução 414/2010 – ANEEL, para fins de cobrança 

em fatura de energia, obtendo o débito de R$ 639,02 (seiscentos e trinta e 

nove reais). Afirmou a Concessionária que, cumprindo estritamente as 

determinações das normas setoriais vigentes (Resolução n. 414/2010 da 

ANEEL), notificou a autora de todo o procedimento até então adotado por 

meio de Carta ao Cliente (ID. 13551101 – Pág. 1), bem como das 

conclusões obtidas, a fim de que garantisse o direito ao contraditório, o 

que tornaria a fatura de energia elétrica em comento legal e exigível, tendo 

agido no exercício regular do seu direito. Além disso, acostou aos autos 

demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo (ID. 13551134 – 

Pág. 1) e diversas fotografias atestando a ocorrência de DESVIO DE 

ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA da UC de titularidade da autora, 

conforme ID. 13551058 – Pág. 1 e ss. Diante destes elementos, tem-se 

que a requerida agiu amparada na Resolução nº. 414/2010/ANEEL, que 

autoriza a Concessionária de fornecimento de energia elétrica proceder 

com a apuração do consumo de energia com base na média dos 03 (três) 

maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) 

meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, como 

no presente caso. Sobre o tema, calha citar o entendimento pretoriano 

infra: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

ORDINÁRIA. CEEE-D. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. 1. Não há falar em carência de ação, haja vista que a 

formulação de reclamação pelo consumidor, na via administrativa, não 

impede à distribuidora de energia elétrica o ajuizamento de ação para 

cobrança do seu crédito. 2. Os elementos de prova juntados aos autos 

demonstram a efetiva existência de manipulação no medidor instalado na 

residência do demandado e o registro a menor da energia elétrica 

efetivamente utilizada. 3. A recuperação de consumo deve ser realizada a 

partir do levantamento de carga realizado, na forma do artigo 130, inciso III, 

da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL. 4. Mostra-se regular a 

cobrança do custo administrativo, no montante fixado no Anexo I da 

Resolução Homologatória n. 1058/2010 da ANEEL. 5. Ônus sucumbenciais 

redimensionados. AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DESPROVIDOS. 

(Apelação Cível Nº 70055509350, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 29/08/2013) – 

grifo nosso. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO 

MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. É do usuário a 

responsabilidade pela energia consumida e não registrada. No caso 

concreto, a documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de 

irregularidade no medidor e o faturamento a menor em relação ao consumo 

real. 2. Efetivamente, do histórico de consumo do autor, verifica-se que a 

energia elétrica consumida no período da apontada fraude discrepa do 

consumo medido nos meses em períodos anteriores e posteriores à 

irregularidade, legitimando o arbitramento do débito impugnado na ação. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70052881224, Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado 

em 29/05/2013) – grifamos. Portanto, verifica-se do demonstrativo de 

cálculo de ID. 13551134 – Pág. 1, que fora aplicado o disposto no artigo 

130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, levando em 

consideração a média aritmética dos 03 (três) maiores valores disponíveis 

de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada 

irregularidade no medidor de consumo, não havendo, portanto, qualquer 

desconformidade na fatura de energia elétrica emitida pela requerida, uma 

vez que respeitada a norma vigente sobre o tema, do que se retira que 

não há que se falar em declaração de inexistência do débito em debate. 

Vejamos o que dispõe o artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da 

ANEEL, in verbis: “Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para 

proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as 

diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados 

por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de 

forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170. (...) III – 

utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo 

mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda 

de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) 

ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da 

irregularidade”. (destacamos) Por fim, com relação ao pedido de 

indenização por danos morais, não tendo a autora comprovado a 

irregularidade/ilegalidade da cobrança constante da fatura em litígio, assim 

como efetiva suspensão do fornecimento de energia ou mesmo a inclusão 

indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, a improcedência 

deste pedido é medida que se impõe, até porque não restou evidenciada 

no feito que tenha havido prejuízo de tal estirpe. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de 

declarar lícito e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, 

cobrado na fatura acostada aos autos, tornando sem efeito a decisão de 

ID. 11225018. Ante a sucumbência da autora, CONDENO-A ao pagamento 

das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no 

artigo 85, §2º, do CPC, 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

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004265-12.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ALMINDO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA 

CÍVEL

Processo Número: 1006386-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BORGES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

CARLOS ROBERTO COSTA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008954-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC DOS SANTOS (AUTOR(A))

MILTON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIA ANDREIA KAMCHEN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO GARCIA OAB - MT12104/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002020-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOS SANTOS DAMACENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDIR APOLINARIO FILHO OAB - MT6053/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E F MACHADO - REPRESENTACOES AGRICOLAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO ID. 26309723, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO 

PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012272-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC DOS SANTOS (EXEQUENTE)

MILTON DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT8379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIA ANDREIA KAMCHEN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO GARCIA OAB - MT12104/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, para 

ciência da decisão ID nº. 27540708 e pagamento do débito, no valor de R$ 

15.392,50, 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, I e 523, §1º, do CPC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000510-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDEMIR JOSE MANHANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAREM ACERCA DA PROPOSTA 

DE HONORÁRIOS PERICIAIS, ID. 28312583, NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005458-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

MARCELO DA SILVA LIMA OAB - MT4272-O (ADVOGADO(A))

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA OAB - MT0017783A 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA MESQUITA DA SILVA OAB - MT15209/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002848-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MACLEDI MAGAZINE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001366-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MENDES SONCHINI DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACQUES ANTUNES SOARES OAB - RS75751 (ADVOGADO(A))

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS OAB - PR0048203A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004965-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEVERINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (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))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007790-02.2018.8.11.0003

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:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008857-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA CASSEB (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001953-63.2018.8.11.0003

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:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006854-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADEVALDO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/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))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 344596 Nr: 274-02.2005.811.0003

 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): C A R DA PAIXAO - ME, CARLOS ANTONIO 

RIBEIRO DA PAIXAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Código nº 344596

Vistos etc.

Considerando a manifestação do credor à fls. 325/326, defiro o pedido de 

suspensão do feito, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 

921, III, § 1º, do CPC.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 14 de novembro de 2019.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 448572 Nr: 3751-23.2011.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR RODRIGUES REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO DE SOUZA, LUZINETE 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELITON WAGNER GARCIA - 

OAB:12458

 Ex positis, julgo extinto o feito nos termos dos artigos 17 e 485, inciso VI, 

do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes a favor do patrono dos réus, em verba que 

fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, 8º, do CPC. A 

sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez 

que a requerente é beneficiária da assistência judiciária gratuita. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 12 de fevereiro de 2020.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 770112 Nr: 2211-95.2015.811.0003

 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: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 770112

Vistos etc.

 ITAÚ SEGUROS S/A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO contra ADEILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA, também 

qualificado no processo, objetivando o cumprimento de contrato firmado 

entre as partes, com cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento 

do débito ou entrega do bem.

As diligências realizadas para a citação do requerido, restaram 

infrutíferas.

 Após várias tentativas de citação, o autor não logrou êxito em obter a 

atual paradeiro do automotor e do demandado.

Intimado na pessoa do advogado e pessoalmente para promover o regular 

andamento do feito, o requerente 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 

demandante em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito, embora devidamente intimado.
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 Registra-se que a presente demanda foi ajuizada em 20/02/2015, porém, 

até a presente data, o autor não conseguiu promover os atos necessários 

para a efetiva citação do demandado e apreensão do veículo, objeto da 

lide.

In casu, visível é a falta de interesse do requente em atender a 

determinação judicial, haja vista que a ausência de providências da parte 

em fornecer o atual paradeiro do demandado e a localização do bem, 

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. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais. 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, 28 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 808980 Nr: 17644-42.2015.811.0003

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINILSON BERNARDES SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, considerando a inércia da requerente, 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. Revogo os 

termos da liminar deferida. Custas pelo autor. 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, 28 de janeiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 388551 Nr: 2162-35.2007.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIMAR DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR GUEDES 

AGUIAR - OAB:20217/O

 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. 157.Defiro o pedido de realização de pesquisa 

pelo sistema Renajud buscando informações sobre a existência de bens 

em nome da devedora, na forma requerida à fls. 157, sendo vedado, por 

hora, bloqueio de quaisquer bens localizados, até nova manifestação do 

exequente.Porventura reste infrutífera a tentativa de localização de bens, 

deverá o credor promover o regular andamento do feito indicando bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento.Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 28 de janeiro de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 730719 Nr: 11285-47.2013.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALMIR DOS SANTOS MARTINS

 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:

 Código nº 719512

Vistos etc.

Defiro parcialmente os pedidos formulados à fls. 144. Os informativos 

obtidos via Infojud, encontram-se à disposição do credor na Secretaria da 

Vara.

 Determino a realização de pesquisa pelo sistemas Renajud, objetivando a 

localização de veículos em nome do executado.

Porventura reste infrutífera a tentativa de localização de bens, deverá o 

credor promover o regular andamento do feito indicando bens passíveis 

de penhora, em nome do executado, sob pena de arquivamento.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 782222 Nr: 7095-70.2015.811.0003

 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: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE SOUZA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB 

17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 782222

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

Requerido: Willian de Souza Nogueira

Vistos etc.

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de WILLIAN DE SOUZA NOGUEIRA, também 

qualificado no processo, pleiteando a busca e apreensão do bem descrito 

na inicial.

 A parte requerida não foi citada. Às fls. 60 a autora requereu a 

desistência da ação. Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

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. Determino a baixa da restrição 

sobre a motocicleta pelo sistema Renajud. Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais. Sem verba honorária uma vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 29 de janeiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 442189 Nr: 10857-70.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENELSE KARLA KUFFEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO OLIVEIRA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FRANCISCO QUESADA - 

OAB:6288-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:
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 Código nº 442189

Vistos etc.

Defiro o pedido de realização de pesquisa pelos sistemas Infojud e 

Renajud buscando informações sobre a existência de bens em nome do 

devedor, na forma requerida à fls. 280/284.

Defiro, ainda, o pedido para a inclusão do nome do executado no rol dos 

inadimplentes, nos termos do artigo 782, do CPC.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 710918 Nr: 5907-47.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. E G. FOMENTO MERCANTIL LTDA, RUBENS 

CARLOS POZET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORA PUBLICA - OAB:

 Código nº 710918

Vistos etc.

I – Defiro o pedido para realização de pesquisa pelo sistema Infojud, 

buscando informações sobre a existência de bens em nome dos 

devedores, formulado pelo credor à fls. 287/290.

 II – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de janeiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 737362 Nr: 233-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA SERAFIM RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 10028-0, MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454, MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

16755/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código nº 737362

Vistos etc.

I – Defiro o pedido de realização de pesquisa pelos sistemas renajud e 

Infojud buscando informações sobre a existência de bens em nome da 

devedora, na forma requerida à fls. 110.

II – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 03 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 748216 Nr: 6796-30.2014.811.0003

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TELES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 748216

Ação de Busca e Apreensão

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A

Requerido: Antônio Teles da Silva

Vistos etc.

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de 

ANTÔNIO TELES DA SILVA, também qualificado no processo, pleiteando a 

busca e apreensão do bem descrito à fls. 04.

 A parte requerida não foi citada. Às fls. 73 O autor requereu a 

desistência da ação. Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

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. Revogo os termos da liminar 

concedida e determino a baixa da restrição sobre o automotor pelo 

sistema Renajud. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. 

Sem verba honorária uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.

P.R.I.C.

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.: 825160 Nr: 4683-35.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVANIS ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPROENCO PRÉ-MOLDADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872, LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - 

OAB:25937/O

 Código nº 825160

Vistos etc.

I – Defiro o pedido de realização de pesquisa pelos sistemas Renajud e 

Infojud buscando informações sobre a existência de bens em nome da 

devedora, na forma requerida à fls. 207.

II - Porventura reste infrutífera a tentativa de localização de bens, deverá a 

credora promover o regular andamento do feito indicando bens passíveis 

de penhora, sob pena de arquivamento.

III – 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.: 20021 Nr: 763-06.1986.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Código nº 20021

Vistos etc.

I – Defiro o pedido para realização de pesquisa pelo sistema Infojud, 

buscando informações sobre a existência de bens em nome do devedor, 

formulado pelo credor à fls. 222.

 II – 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.: 717276 Nr: 12698-32.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N W FERREIRA DE FARIAS - EPP (OPERARIO 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA 

LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 717276

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: N. W. Ferreira de Farias-ME

Executado: Aparecido Pereira da Silva

Vistos etc.

N. W. FERREIRA DE FARIAS-ME, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face 

de APARECIDO PEREIRA DA SILVA, também qualificado no processo, 

visando receber a importância de R$ 5.227,09.

 A credora noticia a quitação do débito e requer a extinção do feito (fls. 

125). Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, ante o cumprimento da obrigação, julgo extinta a presente ação 

de execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Determino a baixa das restrições sobre os veículos descritos à fls. 

99, via Renajud. 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.: 755041 Nr: 10315-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO, MARIO MILTON V FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TEODORO DA SILVA- EI, JOÃO 

TEODORO DA SILVA, ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454, MONICA FURTADO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

16755/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 755041

Vistos etc.

I – Considerando que a credora não logrou êxito em localizar bens 

pertencentes aos devedores, defiro o pedido formulado à fls. 97, para a 

realização de pesquisa pelo sistema RENAJUD, objetivando a localização 

de veículos em nome dos mesmos.

II – Cumpra.

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.: 801413 Nr: 14930-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA MARCIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO SAO LUIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERONDINO RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:136.087 MG

 Código nº 801413

Vistos etc.

A executada comparece aos autos e pugna pelo parcelamento do débito 

exequendo, nos moldes estabelecidos pelo artigo 916, do CPC, tendo, 

inclusive, depositado o valor correspondente a 30% (trinta por cento) da 

dívida.

A credora concorda com o parcelamento.

Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO.

Considerando que a exequente concorda com o parcelamento do débito, 

na forma requerida pela devedora, defiro o pedido de parcelamento nos 

moldes do pedido à fls. 125.

Nesse sentido:

 EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA INEXISTENTE - DANO MORAL 

CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM IMPORTE DE 

PEQUENA MONTA - MAJORAÇÃO CABÍVEL - PARCELAMENTO DA DÍVIDA 

PROPOSTO PELO DEVEDOR - NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO 

CREDOR.

Na inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito, o dano moral 

se configura in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.

Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em 

consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o 

caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu 

montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já 

que tem o nítido caráter compensatório.

O parcelamento do montante devido pode ser objeto de acordo em fase de 

cumprimento de sentença, mas não de imposição do Magistrado em 

análise à apreciação recursal. A não anuência do credor impede o 

acolhimento da pretensão do devedor.

TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0775.16.001047-3/001 - COMARCA DE 

CORAÇÃO DE JESUS - APELANTE(S): JEREMIAS LIMA DE SOUZA - 

APELADO(A)(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 Defiro, desde logo, o levantamento, pela credora, dos valores 

depositados à fls. 126-verso, 128, 131 e 142, intime-a para indicar os 

dados bancários para tal desiderato.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

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.: 704705 Nr: 12683-97.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J T DIAS COMERCIO, JOSE TEIXEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 Código nº 704705

Vistos etc.

Defiro o pedido de baixa da restrição, via renajud, dos veículos descritos à 

fls. 68, na forma requerida à fls. 144.

Após, cumpra o dispositivo final da decisão à fls. 142.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 778063 Nr: 5441-48.2015.811.0003

 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: DANILO RAMOS ROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Declaro inexistência do débito 

no valores do documento à fls. 28/29. Observando o critério de 

razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como a do próprio 

requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a 

demandada a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral 

que lhe causou a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais); nos termos da 
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Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir 

desde a data do arbitramento. Por se tratar de ilícito contratual, o cômputo 

dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, a 

requerida a proceder a devolução, em dobro, do valor constante do 

documento à fls. 123. Condeno, também, a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 804600 Nr: 16164-29.2015.811.0003

 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: DIVA LEITE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:OAB/MT26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26.417-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

a favor do advogado da demandada, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente 

será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a requerente é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ou 

havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 10 de fevereiro de 2020.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 737665 Nr: 459-25.2014.811.0003

 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: TIM CELEULAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:56526/MG, RICARDO LOPES GODOY - OAB:77167/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Condeno o 

requerido a pagar ao autor a importância de R$ 63.882,56 (sessenta e três 

mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), sobre 

os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% ao 

mês, não capitalizados, incidentes a partir da propositura da ação. 

Condeno ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes a favor do advogado da autora, em verba 

que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), observando o § 8º, do artigo 85 

do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 

11 de fevereiro de 2020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 434093 Nr: 2759-96.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M B FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO, 

MARCILIO BISPO FERREIRA, VANESSA PEREIRA SILVA CÂNDIDO, 

NOEMIA ALVARES BRANDAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT, DIEGO CARVALHO ALVES - 

OAB:19750

 Ante o exposto, considerando a inexistência de prática de ato desidioso e 

de inércia da instituição financeira julgo improcedente a exceção de 

p ré -execu t i v i dade  p a r a  p r o s s e g u i m e n t o  d a  e x e c u ç ã o . 

Intime.Rondonópolis, 12 de fevereiro de 2020.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 784415 Nr: 7909-82.2015.811.0003

 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: ALESSANDRO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO CARVALHO ALVES - 

OAB:19750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Declaro a inexistência do 

débito relativo à fatura à fls. 23. Ratifico os termos da antecipação de 

tutela deferida. Observando o critério de razoabilidade, condições 

econômicas da requerida, bem como do requerente, 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$ 10.000,00 

(dez 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, a favor do patrono do 

autor, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixa e anotações.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 11 de 

fevereiro de 2020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 726173 Nr: 7118-84.2013.811.0003

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA, 

CLOVES LUIZ GUIMARAES, JUSSARA GARCIA GUIMARAES, PAULO DE 

SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:MT/7445

 Código nº 726173

Vistos etc.

Relativamente a empresa RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA, a 

decisão proferida no Juízo ad quem reconheceu a quitação do débito por 

meio da recuperação judicial, razão pela qual determino a sua exclusão do 

pólo passivo da presente execução (fls. 242/246). Promova as anotações 

e alterações necessárias.

Deverá a credora trazer aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha 

atualizada do débito com a dedução do valor quitado pela recuperanda, 

bem como, promover o regular andamento do feito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 12 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 733396 Nr: 13406-48.2013.811.0003

 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: LONI GENZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WALDEZ BASILIO DA COSTA, 

IONILDA BRITO DA COSTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIOR SERGIO MARIM - 

OAB:6.295, Junior Sérgio Marin - OAB:6295/Mt

 Ex positis, julgo procedente a presente ação de usucapião para o fim de 

declarar a favor da autora a USUCAPIÃO da área devidamente descrita e 

caracterizada na petição inicial. Condeno os requeridos ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com amparo no artigo 85, § 8º do CPC. Com o trânsito em 

julgado, expeça mandado de registro do referido imóvel, em nome da 

autora ao Cartório Imobiliário, nos termos do art. 945, do CPC vigente à 

época, com cópia desta decisão, inclusive mediante abertura de matrícula, 

se for o caso. Após, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 12 de fevereiro de 2.020.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 774136 Nr: 3972-64.2015.811.0003

 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: MOHAMED IBRAHIN CHARANEK, LAURA ARAUJO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUREANO JOSE PEREIRA, BEATRIZ MARIA 

PEREIRA MARRAS, ARNO BRUNO WEIS, NELCI MARIA PEREIRA, JOSÉ 

CARLOS PEREIRA, ESPOLIO DE MARIA CANDIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ALEXANDRA SANTANA 

DALBERTO - OAB:7629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUREANO JOSÉ PEREIRA - 

OAB:3490

 Ex positis, julgo procedente a presente ação de usucapião para o fim de 

declarar a favor dos autores a USUCAPIÃO da área de 247,50 m2, situada 

neste município de Rondonópolis-MT, devidamente descrita e 

caracterizada na petição inicial. Condeno os requeridos ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), com amparo no artigo 85, § 8º do CPC. Com o trânsito em 

julgado expeça mandado de registro do referido imóvel, em nome dos 

autores ao Cartório Imobiliário, com cópia desta decisão. Após, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 12 de 

fevereiro de 2020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 780889 Nr: 6548-30.2015.811.0003

 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: JOSE MARCOS ALVES, ROSEMARY IGLESIAS PORRAL 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARARA AZUL PROJETOS, CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES LTDA, ALEXANDRE TIBURCIO DE OZORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JUNIOR - OAB:OAB/MT17225-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para adjudicar o imóvel descrito na inicial em favor dos 

requerentes, valendo esta decisão como título perante o ofício imobiliário. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, a favor do patrono dos requerentes, que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), observando o § 8º, do artigo 85, do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias.P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 12 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 906328 Nr: 7178-81.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINO PEREIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOMAQ MAQUINAS E VEICULOS LTDA, 

CLOVES LUIZ GUIMARAES, COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, JUSSARA 

GARCIA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI 

- OAB:21669/O, ANDRESSA BRAGA GOMES - OAB:OAB/MT 26.826/, 

JENNEFER ARAÚJO VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 24.519/0, VINICIUS 

PICCINI NUNES - OAB:OABMT 25.086/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:MT 6358-O, RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - 

OAB:MT/7445

 Ex positis, julgo improcedentes os embargos de terceiro e, em 

consequência, determino o prosseguimento do processo de execução. 

Revogo os termos da liminar deferida. Condeno o embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado à causa, 

observando a regra estabelecida no artigo 85, § 2º do CPC. Transitada em 

julgado, junte cópia desta decisão aos autos da execução, desapense e 

e n c a m i n h e  a o  a r q u i v o ,  c o m  b a i x a  e  a n o t a ç õ e s 

necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 12 de fevereiro de 2.020.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 763438 Nr: 15100-18.2014.811.0003

 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: FELIPE ATILAS SOUSA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO TOMAZ CARVALHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 Ex positis, julgo improcedente o pedido inicial. Pelas mesmas razões, julgo 

improcedente a reconvenção. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da 

requerida, em verba que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

observando as diretrizes estabelecidas no artigo 85, § 8º do CPC, bem 

como, condeno o reconvinte ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes a favor do patrono do reconvindo, em 

verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). O ônus sucumbencial 

somente será exigido se presentes os requisitos legais, uma vez que o 

demandante goza dos benefícios da assistência judiciária gratuita; e, o 

reu/reconvinte pleiteia a concessão de tal benefício, o qual defiro nesta 

oportunidade haja vista que ele comprova sua condição de 

hipossuficiente. Transitada em julgado ao arquivo, com baixa de 

anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 13 de fevereiro de 

2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 823189 Nr: 4046-84.2016.811.0003

 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: ALTINA DE SOUZA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

a parte APELADA para apresentar contrarrazões, caso queira, ao recurso 

de Apelação interposto às fls. 332/339.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824690 Nr: 4503-19.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DA SILVA E CIA LTDA ME (CEARA 

PX)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:MT 6358-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta de intimação 

devolvida fl. 96. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob pena 

de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837150 Nr: 7724-10.2016.811.0003

 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, 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERCONTINENTAL DE CAFÉ S/A/

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERIDO PARA CIÊNCIA DO LAUDO 

APRESENTADO ÀS FLS. 381/456, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804670 Nr: 16191-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J F FERRAMENTAS LTDA, JORGE LUIZ DURANTE 

ITACARAMBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR – ENPA - 

CONTÉCNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209, JOSIANE MANGANARO P. VIEIRA - OAB:17.783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCIELE MORETTI DE MELO 

- OAB:18451

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.3.8 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a carta precatória juntada fl. 112/117 , no prazo legal. Bem como, 

providenciar o andamento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 783711 Nr: 7644-80.2015.811.0003

 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: DEJANIRA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BRANDAO ARAUJO FILHO, CERIS 

DIONE TEIXEIRA ARAUJO, IRMA LUIZA MACHADO ARAUJO, NILMA 

BALBINA MACHADO ARAUJO, ESPOLIO DE JOSE CARLOS MACHADO DE 

ARAUJO, ESPOLIO DE ANTONIO CARLOS MACHADO ARAUJO, IRMA 

LUIZA MACHADO ARAUJO, GILBERTO MACHADO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO 

- OAB:13068/MT

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta 

decisão. Julgo extinto o processo com julgamento de mérito ex vi do 

disposto no artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Custas processuais e 

honorários advocatícios na forma pactuada. Com a desistência do prazo 

recursal, expeça mandado de registro do referido imóvel, ou seja, 4,5570 

hectares, denominado Chácara Mineirinho, melhor descrito na inicial, em 

nome da autora ao Cartório Imobiliário, com cópia desta decisão. Após, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 13 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUIZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 789285 Nr: 9937-23.2015.811.0003

 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): ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA 

NORTE S.A OU RUMO MALHA NORTE S/A, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO DE CAMPOS 

FERREIRA - OAB:248468, MARIANA ALVES ROSA DOS SANTOS - 

OAB:357.353 SP, PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT - OAB:, WERNER GRAU NETO - OAB:120564/SP

 Código nº 789285

 Vistos etc.

Defiro os pedidos formulados pelo autor.

Determino a liberação, mediante expedição de alvará, da quantia de R$ 

59.570,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos e setenta reais) a favor da 

URBANIZA ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA, devendo serem 

observados os dados bancários informados à fls. 2.774, devendo a 

beneficiada apresentar, em 05 (cinco) a nota fiscal em nome da Rumo 

Malha Norte.

Determino, ainda, a intimação do sr. Coordenador do Plano Diretor do 

Município - Prof. Dr. JAETER WALDEMAR MACIEL CORREA SANTOS - 

para encaminhe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, cópias das duas 

últimas atas, produtos e deliberações das reuniões realizadas pelo Núcleo 

Gestor nos meses de Dezembro/2019 e Janeiro/2020.

Após, nova vista ao Parquet.

 Intime. Cumpra com urgência. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 13 de fevereiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 774640 Nr: 4138-96.2015.811.0003

 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: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MARCELO BARBOZA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

impulsiono estes autos , a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls. 96. Bem como, 

providenciar o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este 

prazo sem manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733668 Nr: 13615-17.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN, ALEXANDRE 

AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/MT 22640/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 13.1 

impulsiono estes autos a fim de intimar parte autora, para manifestar face 

o pedido de vista dos autos , no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 740428 Nr: 2265-95.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL-1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO OSCAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9.708A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MS/11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 103. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749971 Nr: 7750-76.2014.811.0003

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 97. Decorrido este prazo sem manifestação, 

intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 750289 Nr: 7902-27.2014.811.0003

 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: CLAUDIO GOMES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNION TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B/MT

 Ex positis, julgo improcedente o pedido inicial. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a 

favor do advogado da ré, em verba que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), observando as diretrizes estabelecidas no artigo 85, § 8º do CPC. 

O ônus sucumbencial somente será exigido se presentes os requisitos 

legais, uma vez que o demandante goza dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Transitada em julgado ao arquivo, com baixa de 

anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 13 de fevereiro de 

2020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 752258 Nr: 8888-78.2014.811.0003

 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: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADELSON FARIAS DA SILVA, 

EDNA FARIAS DA SILVA, JOSE BRASIL NUNES CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - 

OAB:3556/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 152. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760188 Nr: 13445-11.2014.811.0003

 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: JULIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMÁCIA UNIMED DE CUIABÁ/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046, RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627

 Nos termos da legislação vigente, Provimento 56/2007-CGJ e disposto no 

Artigo 162, § 4º do CPC , impulsiono estes autos a fim de intimar parte 

autora para manifestar acerca do depósito efetivado pelo requerido às fl. 

250/252 , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 718687 Nr: 14155-02.2012.811.0003

 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: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CUSTÓDIO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança. Condeno o 

requerido a pagar a autora a importância de R$ 7.947,84 (sete mil, 

novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), sobre os 

quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% ao 

mês, não capitalizados, incidentes a partir dos respectivos vencimentos. 

Condeno ainda, o demandado ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes a favor da advogada da autora, em verba 

que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), observando o § 8º, do artigo 85, 

do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 

13 de fevereiro de 2020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432019 Nr: 683-02.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELICE DE OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR - 

OAB:15614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR 

ACERCA DO OFICIO JUNTADO À FLS. 200/204, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706414 Nr: 1128-49.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEBU DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA, DUILIO PIATO 

JUNIOR
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEL ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

impulsiono estes autos , a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls. 350. Bem como, 

providenciar o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este 

prazo sem manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32697 Nr: 8313-37.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLAVIERO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURENI BARROS SOUZA, PAULO ISAQUE 

FERREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:OAB/MT/3504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083/MT, MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT, RIVELINO LUCIO DE RESENDE - OAB:7147-MT

 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA NO PRAZO LEGAL EFETUAR O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES DE R$ 

143,48(FUNAJURIS)e R$ 263,30 (CARTÓRIO DISTRIBUIDOR), NO PRAZO 

LEGAL, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA 

DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 

88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51652 Nr: 66-96.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDIR VERDOLIN ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA SIEVERDING - 

OAB:MT/8738-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA NO PRAZO LEGAL 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES 

DE R$ 74,58(FUNAJURIS)e R$23,70 (CARTÓRIO DISTRIBUIDOR), NO 

PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO 

PARA DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 

e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61262 Nr: 9638-76.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR SOUZA MACHADO, ONOFRE 

CARLOS SOUZA GUIMARAES, ALIAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS HENRIQUE NUCCI 

VACARO - OAB:4118/B, LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - OAB:5152-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA NO PRAZO LEGAL 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NOS VALORES 

DE R$ 204,07 (FUNAJURIS) e R$ 143,50 (CARTÓRIO DISTRIBUIDOR), NO 

PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO 

PARA DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 

e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271129 Nr: 3802-20.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDO CAPELETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, PAULO GERALDO VATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDO CAPELETO - OAB:29653, 

RODOLFO DE OLIVEIRA MARTINS - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE AUGUSTO 

GIACOMELLI BRENDLER - OAB:MT/9799, GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAR 

ACERCA DO CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO DE FLS. 466/467, 

BEM COMO NO PRAZO LEGAL EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS NOS VALORES DE R$ 143,33(FUNAJURIS)e R$ 

203,40(CARTÓRIO DISTRIBUIDOR), NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE 

EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE DÉBITO PARA DÍVIDA ATIVA OU PROTESTO 

CONFORME PROVIMENTOS 40/2014 e 88/2014-CGJ/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287458 Nr: 2343-12.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BARTOLOMEU BIAGGIO, LUCIDIO 

APARECIDO PROENCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:MT 1585-A, ITAMAR BATISTA DOS SANTOS - 

OAB:5987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DO CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO DE FLS 342/343, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299490 Nr: 2681-49.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZIENE DE SOUSA CAVALCANTE, CLARICE 

ANA DE SOUZA CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, item 7.41., 

impulsiono estes autos , a fim de intimar o advogado da parte autora para 

manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça à fls. 255. Bem como, 

providenciar o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este 

prazo sem manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860322 Nr: 3280-94.2017.811.0003

 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: TATIANA PORTELA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS COQUI KOGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

a parte APELADA para apresentar contrarrazões, caso queira, ao recurso 

de Apelação interposto às fls. 175/750.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 932296 Nr: 5553-75.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA, RAQUEL REGINA 

CAMARGO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLY DE OLIVEIRA BORGES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL REGINA CAMARGO 

GARCIA - OAB:15213/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VICENTE 

GONÇALVES TOBIAS - OAB:OAB/MT 14.895

 Código nº 932296

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 

os litigantes 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, 14 de fevereiro de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 772346 Nr: 3284-05.2015.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CAETANO DA SILVA, EDITE VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA D' ARC FELIX DA SILVA, ESPOLIO DE 

VANTUIR MARCOS DA SILVA, PAULO HENRIQUE FELIX DA SILVA, 

JOANA D' ARC FELIX DA SILVA, DEIVID MARCOS DA SILVA, DEBORA 

MARCOS DA SILVA, FRANCISCO MARCOS DA SILVA, WANDERSON 

MARCOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta 

decisão. Julgo extinto o processo com julgamento de mérito ex vi do 

disposto no artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Determino a remessa 

dos termos do acordo; dos documentos à fls. 298/341 e desta decisão ao 

CRI para que seja providenciada a regularização do imóvel dos autores. 

Custas processuais e honorários advocatícios na forma pactuada. Após, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 

14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUIZA 

DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 769051 Nr: 1728-65.2015.811.0003

 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: ESPOLIO DE VANTUIR MARCOS DA SILVA, JOANA D' 

ARC FELIX DA SILVA, PAULO HENRIQUE FELIX DA SILVA, FRANCISCO 

MARCOS DA SILVA, DEIVID MARCOS DA SILVA, DEBORA MARCOS DA 

SILVA, JOANA D' ARC FELIX DA SILVA, WANDERSON MARCOS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITE VIEIRA DA SILVA, JOSE CAETANO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta 

decisão. Julgo extinto o processo com julgamento de mérito ex vi do 

disposto no artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Determino a remessa 

dos termos do acordo; dos documentos à fls. 298/341 e desta decisão ao 

CRI para que seja providenciada a regularização do imóvel dos autores. 

Custas processuais e honorários advocatícios na forma pactuada. Após, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 

14 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUIZA 

DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 732426 Nr: 12637-40.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERANISALDA CAMILO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPC SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DA SILVA BARBOZA 

- OAB:OAB/MT14573, NILTON SPARTALIS TEIXEIRA - OAB:3497-A/MT

 Dessa forma, julgo improcedente a impugnação apresentada e determino 

o prosseguimento da execução. Encaminhe os autos à contadoria judicial 

para atualização do crédito exequendo, devendo incidir a multa de 10% 

(dez por cento) sobre o saldo devedor inadimplido, bem como, verba 

honorária no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

dívida; e, custas processuais, bem como, atualização e abatimento do 

valor pago.Após, digam as partes. Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 

2020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914658 Nr: 9300-67.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SATCHMO COMÉRCIO DE LIVROS E SERVIÇOS 

EMPRESARIAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO LIMA MOTTER - 

OAB:25515/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para suspensão pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta)dias, na forma requerida pelo credor às fls. 67, com base nas 

disposições do art. 1238 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 730159 Nr: 10755-43.2013.811.0003

 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): SUELI SCHMITT AUGUSTIN, GABRIELA 

AUGUSTIN, RUY SADY AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22165OAB/MT, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:56.918 

OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370, ANTONIO MARTELLO JUNIOR - OAB:6370/O MT

 Assim, considerando a desídia do advogado que permaneceu com os 

autos, indevidamente, em flagrante descumprimento das diretrizes 

emanadas do Código de Processo Civil, EOAB e de Provimento da 

CGJ/TJMT, determino a extração de cópia das folhas 135 e 150, desta 

decisão e do comprovante da carga do processo efetuada por ANTÔNIO 

MARTELLO JÚNIOR, OAB/MT 6370-O, e encaminhamento ao Tribunal de 

Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil local, para 

instauração de procedimento disciplinar e aplicação da multa alhures 

mencionada.Doravante, o referido profissional somente terá vista do 

processo no balcão da Secretaria, sendo-lhe vedada a carga dos autos. 

Lado outro, defiro o pedido formulado pelo credor e determino a realização 

de busca do atual endereço dos devedores, via Bacenjud, Infojud e 

Infoseg.Intime. Cumpra. Expeça o necessário.Rondonópolis-MT, 17 de 
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fevereiro 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 714735 Nr: 9965-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM EVENTOS LTDA, JOSILENE NUNIS DOS 

SANTOS, ALAIR FERREIRA VALENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 714735

Vistos etc.

I – Em face da manifestação do credor (fls. 202), encaminhe os autos ao 

arquivo, com baixa na relação de feitos, conservando em aberto a 

distribuição até manifestação do interessado.

 Rondonópolis - MT, 17 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 764572 Nr: 15590-40.2014.811.0003

 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: WILSON GASPARETTO E CIA LTDA-ME, WILSON 

GASPARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA RAQUEL BELCUFINE 

SILVEIRA - OAB:OAB/SP 160.487, SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO - 

OAB:70711/SP

 Código nº 764572

Vistos etc.

Considerando que o expert não foi localizado, hei por bem revogar, em 

parte, a decisão à fls. 225, desonerando-o da obrigação. Nomeio perito do 

Juízo o Contador Elvis Galvão Machado – Contador e Auditor – com 

endereço na Avenida Presidente João Goulart, nº 543, Vila Aurora – fone: 

66-9981-3072, independente de compromisso.

 Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

 Mantenho as demais cominações da decisão à fls. 201.

Intime.

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 778569 Nr: 5600-88.2015.811.0003

 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 EDUCACIONAL KHALIL ZAHER S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 Código nº 778569

Visto em correição.

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. 

90).

 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 ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 415890 Nr: 11550-25.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELINO CORREIA DA SILVA, SILVANA 

RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA FURTADO DE OLIVEIRA 

- OAB:16755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 415890

Ação de Execução por Quantia Certa

Exequente: Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A

Executados: Jucelino Correia da Silva e outra

Vistos etc.

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE EXECUÇÃO 

POR QUANTIA CERTA em face de JUCELINO CORREIA DA SILVA e 

SILVANA RIBEIRO DA SILVA, também qualificados no processo, visando 

receber a importância de R$ 5.599,68.

 A exequente noticia o cumprimento da obrigação e requer a extinção do 

feito (fls. 251). Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, ante o cumprimento da obrigação, julgo extinta a presente ação 

de execução por quantia certa, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ou havendo desistência 

do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 17 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 427063 Nr: 9266-10.2009.811.0003

 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): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Código nº 427063
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Vistos etc.

Considerando que a tutela jurisdicional já foi entregue, conforme se vê à 

fls. 50/53; considerando, ainda, a manifestação do autor à fls. 152, 

determino a remessa dos autos ao arquivo, com baixa e anotações 

necessárias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 447902 Nr: 3081-82.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, LEONARDO BRAZ DE CARVALHO - OAB:OAB/MG 

76.653, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Código nº 447902

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Alex Barbosa da Silva

Executada: Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda

Vistos etc.

ALEX BARBOSA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de NOVO MUNDO 

MÓVEIS E UTILIDADES LTDA, também qualificada no processo, visando 

receber a importância de R$ 20.343,13.

 O exequente noticia o cumprimento da obrigação e requer a extinção do 

feito (fls. 333). Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, ante o cumprimento da obrigação, julgo extinta a presente ação 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 17 de fevereiro de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 451484 Nr: 6663-90.2011.811.0003

 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: RITA PAULINA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSEAS DIAS DE MOURA, DEUSINA BELA DE 

MOURA, JANET MOURA GOMES DA SILVA, OZIEL JARDIM DE MOURA, 

IDÊ ALVES DE MOURA, ESPOLIO DE HONÓRIO GOMES DA SILVA, JANET 

MOURA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL REGINA CAMARGO 

GARCIA - OAB:15213/O

 Código nº 451484

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação do requerido - ESPÓLIO DE 

HONÓRIO GOMES DA SILVA - por meia da representante JANET MOURA 

GOMES DA SILVA restaram infrutíferas; considerando, ainda, que feito se 

arrasta há quase 09 (nove) anos sem que a autora consiga promover os 

atos processuais necessários para o seu regular andamento, hei por bem 

deferir a citação editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo serem 

observados os comandos do artigo 257, do CPC, na forma requerida à fls. 

302/303.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 433390 Nr: 2055-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SICRED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI FAVRETTO, IVANIR FAVRETTO, 

MARTA PORTELA FAVRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Código nº 433390

Vistos etc.

A exequente requer a penhora, avaliação e remoção das motocicletas 

descritas à fls. 342, de propriedade dos devedores.

Dessa forma, nos termos dos artigos 798 e 829, § 2º, do CPC, defiro o 

pedido de penhora, avaliação e remoção das motocicletas descritas à fls. 

342, depositando-as nas mãos da credora, compromissando-a. O 

mandado deverá ser cumprido no endereço informado à fls. 405.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 17 de fevereiro de 2019.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771569 Nr: 2982-73.2015.811.0003

 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: JÚLIO CESAR SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA, INVESTPREV 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGUES CHAVES - 

OAB:OAB/RS 55.925, FABIANO MORAES PIMPINATI - OAB:6623/MT, 

RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA CIÊNCIA DA PESQUISA 

BACENJUD PARA LOCALIZAÇÃO DO ATUAL ENDEREÇO DA 

TESTEMUNHA EDSON NUNES - FLS. 258259, E MANIFESTAÇÃO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001182-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TELSO JOSE DE SOUTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OVÍDIO DIAS MOREIRA (REU)

IMOBILIARIA ADRIANA LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

JULIANE ZAURA FUZARO (CONFINANTES)

ABENONI VIEIRA SILVA (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1001182-85.2018.8.11.0003 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: TELSO 

JOSE DE SOUTO POLO PASSIVO: Nome: OVÍDIO DIAS MOREIRA 

Endereço: desconhecido CITANDO: OVÍDIO DIAS MOREIRA FINALIDADE: 
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CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais 

interessados, na forma do art. 259, I e §4º do art. 1.071, ambos do NCPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça 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. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: Alameda das Papoulas, nº 110, CEP 78.705-893, do Bairro 

Vila Adriana, medindo 12,00 de frente, com 12,00 de fundo, e 25,00 do 

lado direito e 25,00 do lado esquerdo totalizando 300,00mts², matricula nº 

74.033 CRI local. Eu, THAYSA MONTEIRO DAMASCENO, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 19 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002634-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

Código Processo nº 1002634-62.2020.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

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 28.02.2020 

foram emitidas unilateralmente na forma de parcelamento, para cobrança 

de "recuperação de consumo" no importe de R$ 1.673,05 (um mil 

seiscentos e setenta e três reais e cinco centavos) e R$ 1.602,00 (um mil 

seiscentos e dois reais). 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. 29395926 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. 6/1995440-, com 

fundamento nas faturas acima mencionadas. Para o caso de 

descumprimento, fixo multa diária, no montante equivalente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitando-se ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Defiro o pedido 

de justiça gratuita, haja vista presentes os requisitos legais. Assim, cite a 
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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. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003938-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LAURO SETUBAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (REU)

Newton Márcio Teixeira (REU)

Espólio de JOSÉ SALMEN HANZE (REU)

Mario de Tal (REU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO)

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DEMAIS INTERESSADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimação ao patrono do autor para, no prazo legal, impugnar a 

contestação de ID 25555421

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012353-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINA GARCIA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO OAB - SC17458 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono do autor para, no prazo legal, impugnar a 

contestação de ID 28806809.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000821-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

CREDI$NIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono do autor para, no prazo legal, impugnar a 

contestação de ID 28279987.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008798-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEUZINA CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação de ID 29382474.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012951-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O 

(ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

em relação a petição de ID 28751967 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001765-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEISS & NAKAYAMA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS ADESIVOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada da referida constrição de ID 21715294 para 

fins de oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006001-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO VASCONCELOS LEAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY ALVES FRANCO OAB - MT19891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE MEDEIROS DE SOUZA (REU)

HANSE PAULA DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Sidinei Pereira dos Santos (CONFINANTES)

Réus ausentes, incertos e demais interessados (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Santino Pereira da Costa (CONFINANTES)

Odair Barbosa Fernandes (CONFINANTES)

Osvaldo de Oliveira Santana (CONFINANTES)

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

em relação a certidão de ID 23854812.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000819-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

credi$nil@hotmail.com (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006624-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA VILLALBA DA CONCEICAO (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:

SUELE TAQUES DE SALES (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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007941-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT26706/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL DE OLIVEIRA SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007941-31.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MARIA CONCEICAO GOMES EXECUTADO: EZEQUIEL DE 

OLIVEIRA SOUSA Vistos e examinados. Verifica-se dos autos que 

exequente e executado conviviam em união estável e, por ocasião da 

dissolução da convivência, firmaram um acordo extrajudicial onde 

afirmaram terem adquirido juntamente o imóvel de matrícula 124307 (Lote 

18 – Quadra 09 – Rua I, 2390) e ajustaram a partilha do bem, mediante 

pagamento de valores que o executado faria à exequente. Todavia, não 

tendo o executado cumprido com a obrigação firmada no dito acordo 

extrajudicial, a exequente ingressou com a presente lide. Não foram 

localizados bens do executado através dos sistemas (dinheiro em conta, 

veículos, etc). A exequente requereu, então, a penhora do imóvel. O 

pedido comporta pleno acolhimento, haja vista, que embora o bem ainda 

esteja registrado em nome da imobiliária/construtora, a existência da 

compra e venda é fato incontroverso nos autos, dado o acordo 

extrajudicial celebrado. Como se sabe, a penhora de bem imóvel registrado 

em nome de terceiros só é impossível quando não houver demonstração 

da existência de compra e venda pendente de registro, o que não é o 

caso dos autos. Veja-se: “TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70080582059 

RS (TJ-RS) - Jurisprudência•Data de publicação: 03/04/2019 – EMENTA - 

INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. BEM IMÓVEL REGISTRADO EM NOME 

DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. A penhora deve incidir sobre bens de 

propriedade do devedor, não sendo admitida sobre imóvel registrado em 

nome de terceiros quando não houver demonstração da existência de 

escritura de compra e venda em prol do executado pendente de registro. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento Nº 

70080582059, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 28/03/2019). Na lide em voga a 

compra e venda do bem, pelo executado e exequente, restou 

satisfatoriamente demonstrada nos autos com a juntada do acordo 

extrajudicial formalizado pelas partes. Desta feita, DEFIRO o pedido de 

penhora. Expeça-se o necessário para a formalização da constrição, 

prosseguindo-se o feito com as regulares intimações. Cumpra-se. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010217-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCELIA MARIA DOS SANTOS CARDOSO (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010217-69.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOAO GOMES DA SILVA REU: JUCELIA MARIA DOS SANTOS 

CARDOSO Vistos e examinados. Cuida-se de ação monitória julgada 

procedente, e com sentença transitado em julgado. Nos termos do §2º do 

artigo 701 do CPC, o título executivo judicial será constituído 

independentemente de qualquer formalidade, passando o feito para o rito 

previsto Título II do Livro I da Parte Especial do CPC. Deste modo, 

proceda-se a conversão da ação para a fase de Cumprimento da 

Sentença. Após a intimação do executado para cumprir a obrigação, não 

havendo pronto pagamento, tornem os autos imediatamente conclusos 

para a apreciação do pedido de penhora. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002526-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CABRAL MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002526-33.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): DIEGO CABRAL MARTINS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Intime-se a parte 

autora para que proceda ao recolhimento das custas processuais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in 

albis, certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, 

conclusos. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009490-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALVES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009490-13.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): WELLINGTON ALVES LIMA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Verifica-se dos 

autos que, ao apresentar RECONVENÇÃO, a requerida/reconvinte não 

atribuiu valor à causa e não recolheu as custas devidas. Dessa forma, 

necessária a sua intimação para adotar a providência, no prazo legal. 

Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECONVENÇÃO - IMPUGNAÇÃO 

AO VALOR DA CAUSA - DEMANDA RECONVENCIONAL NA QUAL OS 
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RECONVINTES PRETENDEM A RESCISÃO DO CONTRATO OBJETO DE 

DISCUSSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL (AÇÃO COMINATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - NECESSIDADE DE 

ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NA RECONVENÇÃO LEVANDO EM 

CONSIDERAÇÃO O VALOR DO CONTRATO QUE OS 

RECONVINTES/AGRAVANTES BUSCAM RESCINDIR - RECOLHIMENTO DA 

DIFERENÇA DE CUSTAS NA RECONVENÇÃO COM ABATIMENTO DO 

VALOR JÁ RECOLHIDO A TÍTULO DE CUSTAS NA RECONVENÇÃO - 

JUSTIÇA GRATUITA PARA PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO - 

INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA - LITIGANCIA DE MÁ FÉ - AUSENCIA DE DE COMPROVAÇÃO 

DE CONDUTA DOLOSA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. A Reconvenção 

consiste em uma ação incidental proposta no curso do processo 

consistindo em uma forma de contra-ataque do Reconvinte contra o 

Reconvindo que em regra é o Autor da Ação Principal de forma que além 

de apresentar a sua defesa o réu da ação principal formula um pedido que 

poderia ser realizado em ação autônoma, de modo que referida ação 

possui os requisitos gerais e específicos entre os quais o recolhimento de 

custas processuais. Conforme disposição legal, o valor da coisa constará 

da petição inicial ou da Reconvenção, portanto, ocorrendo pretensão à 

rescisão do contrato em Ação Reconvencional o valor atribuído a esta 

causa deve levar em consideração o valor do contrato que se pretende 

rescindir, cabendo aos Reconvintes/Agravantes adequar o valor da 

Reconvenção ao valor do contrato que buscam rescindir e realizarem o 

recolhimento da diferença de custas. Não comprova a sustentada 

hipossuficiência financeira dos Reconvintes/Agravantes, impõe-se o 

indeferimento da Justiça Gratuita para processamento da Reconvenção. A 

condenação por litigância de má fé demanda a comprovação de conduta 

dolosa pela parte não bastando simples alegações”. (N.U 

0153569-82.2016.8.11.0000, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, 

Publicado no DJE 28/04/2017). Intime-se, pois, a requerida/reconvinte para 

que, no prazo legal, emende a reconvenção e comprove o recolhimento 

das custas devidas, sob pena de não recebimento da mesma. Determino, 

ainda, a intimação da requerida para que apresente o histórico de 

consumo da UC da requerida, do período compreendido entre abril/2017 a 

abril/2018. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002636-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002636-32.2020.8.11.0003. 

IMPUGNANTE: BANCO RODOBENS S.A. IMPUGNADO: MC & MA 

TRANSPORTES LTDA - ME Vistos e examinados. Certifique-se acerca da 

tempestividade da presente impugnação de crédito, associado aos autos a 

que se referem. Após, conclusos. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002674-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DA ROSA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de 05 dias, 

apresentar Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002452-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR JOSE VALERIO JUNIOR (AUTOR(A))

BENEDITA R DA SILVA VALERIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS ANJOS ARAUJO OAB - MT24862/O (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA GOMES COELHO OAB - MT18452/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES ALVES DE MACEDO FILHO (REU)

PETRONIA FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002452-76.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): ITAMAR JOSE VALERIO JUNIOR, BENEDITA R DA SILVA 

VALERIO REU: PETRONIA FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE, ULISSES 

ALVES DE MACEDO FILHO Vistos e examinados. Intime-se a parte autora 

para esclarecer acerca da legitimidade de Ulisses Alves de Macedo Filho 

para integrar o polo passivo da presente lide, tendo em vista que figura 

como mero representante legal de Petrolina Figueiredo de Albuquerque no 

contrato de locação em discussão, consignando prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016280-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016280-76.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): SILVANO LOPES DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos e examinados. I – Da justiça 

gratuita Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. II – Da 

inicial Acolho a emenda à inicial, procedam-se às retificações necessárias 

no Sistema Pje. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Deixo de determinar a citação, 

tendo em vista que a parte requerida já apresentou contestação e a autora 

impugnação. III – Das provas Intimem-se as partes para que no prazo 

comum de 05 (cinco) dias apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, 

as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao julgamento 

da lide. Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que 

consideram incontroversa, bem como aquela que entendem já provada 

pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de 

suporte a cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo 

controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Após, aportados os petitórios, ou decorrido o prazo sem que tenha havido 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 106 de 693



manifestação, tornem os autos conclusos para despacho saneador (art. 

357 do CPC) ou julgamento antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC). 

Por fim, registro que existindo a possibilidade de acordo, nada impede que 

o mesmo seja processado nos autos concomitantemente ao deslinde do 

feito, devendo as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual 

interesse na designação de audiência para a realização de auto 

composição com o auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 

139, inciso V, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010136-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FABRI ALVES (REQUERENTE)

FIAMA FABRI ALVES (REQUERENTE)

GUILHERME DE ALMEIDA FABRI ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE KURTZ BRUNO OAB - SP156162 (ADVOGADO(A))

EVANDRO DE CARVALHO PIRES OAB - SP138791 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALICE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010136-86.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: FIAMA FABRI ALVES, GUILHERME DE ALMEIDA FABRI 

ALVES, PEDRO PAULO FABRI ALVES REQUERIDO: ALICE RODRIGUES DE 

OLIVEIRA, VALE DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

Vistos e examinados. I – Analisados os requerimentos feitos de forma 

oral, devolva-se a missiva para o juízo deprecante. II- Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016625-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FRIZZEIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

LUIZ HENRIQUE SILVA MARES (REQUERENTE)

LUCLECIO DO LIVRAMENTO (TESTEMUNHA)

JORGE ANDRE LIMA VIEIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

JAQUELINE ALMEIDA PEREIRA (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016625-42.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE SILVA MARES TESTEMUNHA: JAQUELINE 

ALMEIDA PEREIRA, JORGE ANDRE LIMA VIEIRA DA SILVA, CELIO 

FRIZZEIRA DA SILVA, LUCLECIO DO LIVRAMENTO REQUERIDO: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. I - Defiro o 

prazo de 10 dias para juntada do endereço atualizado da testemunha 

Luclecio do Livramento. II - Redesigno desde já a audiência para o dia 24 

de março de 2020, às 15H. Saem os presentes intimados. III- Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009306-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LEITAO BARROS OAB - MG120208 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL COSMOS DA SILVA NETO (REQUERIDO)

JOSE CARLOS ROVERI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009306-57.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: FAUSTO RODRIGUES DA COSTA REQUERIDO: JOSE 

CARLOS ROVERI - ME, MANOEL COSMOS DA SILVA NETO Vistos e 

examinados. I - Colhida a inquirição da testemunha acima citada, aguardem 

a juntada do substabelecimento requerido pelo Dr Carlos Eduardo Moraes 

de Souza. Após, devolva-se a missiva para o juízo deprecante. II - 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009365-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIMAR REZENDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA COSMO DE FREITAS BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009365-79.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: GLEICIMAR REZENDE DE SOUZA REQUERIDO: ANDREIA 

CRISTINA COSMO DE FREITAS BORGES I - Vistos e examinados. Saem às 

partes intimadas para apresentarem alegações finais por escrita no prazo 

legal. II- Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002232-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIENE CRISTINA MANZI SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002232-78.2020.8.11.0003. 

AUTOR: SUZIENE CRISTINA MANZI SANTOS REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

08 de abril de 2020, às 09:30 horas. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem 

como proceda-se a intimação da parte autora. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001954-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER JOSE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

YASMIM ORTIZ LOPES OAB - MT25188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MORAES FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001954-77.2020.8.11.0003. 

AUTOR: WALTER JOSE FERREIRA REU: LEANDRO MORAES FERREIRA 

Vistos e examinados. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 

319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos termos do artigo 334 do CPC, 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 07 DE ABRIL DE 

2020, ÀS 09:00 HORAS. Assento que a audiência será realizada na sala 

de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 
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independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se à intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001888-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERRIGTHON MORBECK SANTOS OLIVEIRA OAB - MT20945/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001888-97.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): LOURIVAL ALVES DE OLIVEIRA REU: COLHEREIRO TUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA 

DE VIAGENS S.A. Vistos e examinados. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 07 DE ABRIL, ÀS 08:30 HORAS. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se à intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 734377 Nr: 14188-55.2013.811.0003

 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): KS TRANPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME, 

SIRLEI DE ALMEIDA LIMA, KELLEM DE ALMEIDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR MORAES 

COELHO - OAB:24543/O, LEONARDO DE CARVALHO PEIXOTO - 

OAB:11561-B/MT

 Vistos e Examinados.

Vistos e examinados.

A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO o pedido formulado 

pelo autor às fls. 128, autorizando a busca de endereço da parte 

requerida através dos sistemas disponíveis a este juízo.

 Com a juntada das informações aos autos, intime-se a parte autora para 

se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 323381 Nr: 8590-72.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/PR8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Verifica-se dos autos que os mesmos foram remetidos à Contadoria 

Judicial para a atualização da dívida.

 A parte executada, representada pela Defensoria Pública, concordou com 

a planilha.

 O exequente, por sua vez, discordou.

 Todavia, a irresignação do exequente não merece acolhida, haja vista 

que, embora tenha discordado da Contadoria Judicial, o mesmo sequer 

apontou os equívocos em que a Sra. Contadora Judicial teria laborado.

 Veja-se da petição de fls. 168 que o exequente apenas afirma que “nos 

cálculos apresentado pelo contadoria que não houve a utilização dos 

índices fixados no contratos, razão pela qual ve discordar dos mesmos” 

(sic).

 Deste modo, diante da falta de fundamentação e apontamento de 

eventuais equívocos concretos que pudessem incidir na planilha de 

atualização do débito, não comporta acolhimento a desarrazoada 

impugnação apresentada.

 Isto posto, HOMOLOGO os cálculos judiciais de fls. 165 e determino o 

prosseguimento do feito pelo valor de R$84.658,42 (valor em data de 

01/02/2019).

 Determino a intimação da parte exequente para que, no prazo legal, 

requeira providências efetivas para o prosseguimento da execução.

 Cumpra-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.: 431645 Nr: 305-46.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DETERRA PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS E 

CONST CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13.625-B, JOSE PAULO DE QUADROS RODRIGUES - 

OAB:MS/7584-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBAÑEZ - OAB:206.339-SP, 

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - OAB:228603, LEISLIE DE 

FATIMA HAENISCH - OAB:GO/ 20.099

 Vistos e examinados.

Os EMBARGOS DE TERCEIRO foram julgados procedentes, com a 
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condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios 

fixados em R$2.000,00 (fls. 96 – 13/03/2012).

 Interposto recurso de apelação, este foi desprovido (fls. 135).

 O feito foi convertido em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com a fixação de 

honorários advocatícios para a fase de execução em 10% sobre o valor 

do débito (fls. 148).

 O executado efetuou o depósito em R$2.000,00 em data de 24/06/2014 

(fls. 152).

 A Contadoria Judicial apresentou a planilha de atualização do débito.

 O executado concordou (fls. 260) e o exequente discordou (fls. 261).

 Vieram-me os autos conclusos.

 DECIDO.

 Da análise dos cálculos judiciais apresentados em fls. 256/258 verifica-se 

o regular acerto da Contadoria Judicial, haja vista que os parâmetros das 

decisões proferidas nos autos, acima relatados, foram bem observados 

na elaboração da atualização.

 Deste modo, HOMOLOGO os cálculos judiciais e declaro a existência de 

saldo remanescente a ser pago à parte exequente no valor de 

R$3.276,77.

 Considerando a existência de valores penhorados nos autos (fls. 187), 

determino a expedição de alvará em favor da exequente, para que possa 

levantar o valor remanescente devido, com as devidas atualizações.

 O saldo remanescente do valor bloqueado e depositado nos autos deverá 

ser liberado para o executado.

 Com fulcro no disposto no art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a 

obrigação e extinto o processo.

Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se o alvará.

Na sequência, providencie-se o arquivamento dos autos.

 Publique-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.: 725036 Nr: 6001-58.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, 

LIDIA MIGUEL ESTEVÃO, GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MS/17283,  EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - 

OAB:OAB/MS/12819

 condição, uma vez que esta via não admite dilação probatória. RECURSO 

IMPROVIDO. (Classe: Agravo Regimental,Número do Processo: 

0016384-38.2014.8.05.0000/50000, Relator (a): Moacyr Montenegro 

Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 15/04/2015 )”No mais, tem-se 

que, quanto ao mérito, não houve qualquer impugnação pelo exequente. E, 

ainda que houvesse, nenhuma resistência poderia ser acolhida, haja vista 

que o título executivo juntado aos autos é documento hábil e forte em 

comprovar a tese da exceção, de que o GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO 

não é devedor solidário dos executados, tendo apenas assinado a Cédula 

Rural Hipotecária por ser procurador público dos financiados. Isto posto, 

sem mais delongas, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

interposta, para reconhecer a ilegitimidade passiva de GLIDY M. 

WANOVICH ESTEVÃO e determinar a exclusão do mesmo da lide 

executiva. Intime-se, a todos desta decisão e, após o prazo para 

interposição de recursos, promova-se a devida alteração da capa dos 

autos e no seu registro no sistema Apolo. Na sequência, sobre o 

prosseguimento do feito, diga o exequente, formulando requerimentos 

aptos ao regular andamento da execução, no prazo legal. Cumpra-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.: 384717 Nr: 12835-24.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BORTOLUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-B/MT, ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:61067/SP, 

JOSE ANTONIO MOREIRA - OAB:62724/SP, OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Belquiz Maciel de 

Freitas - OAB:50.391-RS, TATIANA CENDRON FORTES - OAB:49207/RS

 Vistos e examinados.Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL em fase de busca de bens penhoráveis. 01 – DETERMINO 

a realização de pesquisa junto ao sistema BACENJUD, a fim de, na 

hipótese de serem encontrados valores em nome da parte executada, 

determinar ao Banco Central do Brasil que proceda ao bloqueio da quantia 

ind icada.JUARES BORTOLUSSI.CPF/MF:  790.135.030-04R$ 

1.196.283,52Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores 

para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, conforme dispõe o artigo 840, inciso I, do CPC e art. 515 da 

CNGC. Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de 

bloqueio do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade. 

Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação no prazo legal. Certificado o decurso do 

prazo sem o oferecimento de impugnação, fica autorizado o levantamento 

do valor em favor da parte exequente, com a expedição do competente 

alvará de levantamento. Oferecida impugnação pelo executado, intime-se 

o exequente para se manifestar no prazo legal, vindo em seguida os autos 

à conclusão. 02 - DETERMINO também que procedam-se às pesquisas por 

meio do sistema RENAJUD para a tentativa de localização de veículos de 

propriedade da parte executada. Na sequência, intime-se a parte 

exequente para manifestar se possui interesse na penhora do veículo, 

indicando o endereço para a sua formalização no prazo legal. 03 – 

DETERMINO ainda a consulta no sistema INFOJUD das declarações de 

renda da parte executada, referente aos 03 (três) últimos exercícios. A 

resposta deverá ficar arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias. Intime-se o exequente para que, no prazo 

legal, tome ciência do teor das informações e possa formular seus 

requerimentos. 04 – Na hipótese de todas as diligências anteriores 

restarem negativas, e não tendo o exequente indicado bens à penhora, 

bem como considerando que a execução já ficou suspensa, DETERMINO 

que seja a parte exequente intimada para promover o andamento do fei

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443378 Nr: 12046-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BOTÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUD, LIMP MIL INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME, JOÃO BATISTA SUBTIL 

NETO, ITAU UNIBANCO S.A, BANCO DO BRASIL S.A, BANCO 

SANTANDER S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DE LAGE 

LANDEN BRASIL S/A, BANCO RODOBENS S/A, COOPERATIVA DE 

CREDITO RURAL DO SUL DE MATO GROSSO - SICRED, RAFAEL VICENTE 

GONÇALVES TOBIAS, HSBC BANK BRASIL S.A, ANTRACO CHEMIE 

HANDLSGESELLSCH AFT MBH, EMPLAS INDUSTRIA DE EMBALAGENS 

PLÁSTICAS LTDA, CLEOMAR DE LIMA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexander Capriata - 

OAB:16876-MT, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - 

OAB:11640/MS, AZIS JOSÉ ELIAS FILHO - OAB:OAB/SP 114.242, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, 

DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - OAB:8195-A/MT, FERNANDO 

FERREIRA SILVA BECKER - OAB:17905/O, FLÁVIO LOPES FERRAZ - 

OAB:148.100 SP, George Miller Filho - OAB:10240, GUSTAVO AMATO 

PISSINI - OAB:OAB/MT13842A, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE 

ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, KARLOS LOCK - OAB:16828, 

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - OAB:13.547/MT, LUIZ 

ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15280-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:/MT Nº 15.401, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556-B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - 

OAB:3.154-A, WAGNER SHIMOSAKAI - OAB:MT/10386 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSÉMBLEIA GERAL DE CREDORES

BOTANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA E OUTRA.

AUTOS N.º 12046-83.2010.811.0003 Código 443378

ESPÉCIE: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais.

PARTE REQUERENTE: BOTÂNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRA, CNPJ 

02.759.332/0001-80.

 ADVOGADOS: Marco Aurélio Mestre Medeiros – OAB/MT 15.401; 

ADMINISTRADOR JUDICIAL: Reinaldo Camargo Do Nascimento – OAB/MT 

24.496-B.

FINALIDADE: CONVOCAÇÃO DE CREDORES E INTERESSADOS PARA 

ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES (ART.36, I)

Local e data da realização da Assembleia Geral de Credores:

EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO: - DIA 16 DE ABRIL DE 2020, às 14h:30min.

 EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO: DIA 23 DE ABRIL 2020, às 14h:30min.

 Em AMBAS AS CONVOCAÇÕES a Assembleia Geral De Credores será 

realizada no CONFORT HOTEL & SUÍTES RONDONÓPOLIS (SALA DE 

REUNIÕES), localizado à Av. Rotary Internacional, Nº 1815 - Vila Aurora II, 

CEP: 78740-138. Telefone: (66) 3439-5400, em Rondonópolis/MT.

ORDEM DO DIA (LFR, art. 35, I e 36, II): Aprovar; rejeitar ou modificar o 

plano de recuperação judicial apresentado pela devedora, e deliberação 

de outras matérias necessárias. Possível instalação do Comitê de 

Credores, a ser constituído no conclave.

Local onde os credores poderão obter cópia do plano de recuperação da 

empresa recuperanda (LFR, art. 36, III): O credor poderá obter cópia do 

plano de recuperação da empresa, bem como se quiser ser representado 

na Assembleia de Credores por mandatário ou representante legal, poderá 

dirigir-se ao escritório de profissional do Administrador Judicial, Dr. 

Reinaldo Camargo Do Nascimento – OAB/MT 24.496-B, com endereço 

profissional à COM ENDEREÇO À AVENIDA DR. HELIO RIBEIRO, N. 525, 

SALA 2101 – EDIFÍCIO HELBOR DUAL BUSINESS, BAIRRO ALVORADA, 

CIDADE DE CUIABÁ-MT, CEP. 78.048-250, DEVENDO HAVER 

AGENDAMENTO PRÉVIO de entrega dos documentos pelo e-mail: E-MAIL 

REINALDOCN@FCC.ADV.BR, OU FONE (65) 3627-7100.

ADVERTÊNCIAS/PRAZOS: Lei 11.101/2005 - Art. 37, §4º O credor poderá 

ser representado na assembleia-geral por mandatário ou representante 

legal, desde que entregue ao administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) 

horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil 

que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do 

processo em que se encontre o documento. § 5o Os sindicatos de 

trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos 

derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de 

trabalho que não comparecerem, pessoalmente ou por procurador, à 

assembleia. § 6o Para exercer a prerrogativa prevista no § 5o deste 

artigo, o sindicato deverá: I – apresentar ao administrador judicial, até 10 

(dez) dias antes da assembléia, a relação dos associados que pretende 

representar, e o trabalhador que conste da relação de mais de um 

sindicato deverá esclarecer, até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

assembléia, qual sindicato o representa, sob pena de não ser 

representado em assembléia por nenhum deles.

 Ainda, deverão os credores se atentar para a necessidade de “poderes 

expressos para voto em Assembleia Geral de Credores”, em seus 

respectivos mandatos.

INFORMAÇÃO: Conforme disposto no §2º, do artigo 36, da Lei 

11.101/2005 “Além dos casos expressamente previstos nesta Lei, 

credores que representem no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor total dos créditos de uma determinada classe poderão requerer ao 

juiz a convocação de assembleia geral”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, Eu, Amanda Brites da Silva, expedi o presente 

Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Rondonópolis-MT, 02 de dezembro de 2019.

 Thais Muti de Oliveira

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734562 Nr: 14334-96.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEI VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA LUANA SAGGIN FACIONI 

DE LIMA - OAB:21748/O, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

advogada Dra. PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA, OAB/MT 

21.748, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos 

que se encontram com carga desde o dia 06/02/2020, SOB PENA de 

busca e apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM 

COMO expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734377 Nr: 14188-55.2013.811.0003

 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): KS TRANPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME, 

SIRLEI DE ALMEIDA LIMA, KELLEM DE ALMEIDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR MORAES 

COELHO - OAB:24543/O, LEONARDO DE CARVALHO PEIXOTO - 

OAB:11561-B/MT

 Certifico que a contestação de fl.165/185 é tempestiva, assim procedo 

com a intimação do patrono da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

apresentar impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440183 Nr: 8850-08.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SOUZA REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 4.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal colher a assinatura 

do exequente nos autos de adjudicação de fls. 118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448257 Nr: 3436-92.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISCARNES COMERCIO VAREJISTA DE 

CARNES E EMBUTIDOS LTDA ME, ROGÉRIO GARCIA ARIAS

 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 efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Devendo providenciar a emissão da 

guia para depósito no site do Tribunal de Justiça: ? Serviços ? Guias ? 

Diligências ? Emissão de guias, devendo informar a numeração única, 

encaminhando a este Juízo o comprovante em duas (02) vias, somente o 

original.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723124 Nr: 4117-91.2013.811.0003
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 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

 INTIMAÇÃO do patrono dos executados para no prazo legal retirarem o 

mandado de cancelamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 819905 Nr: 2883-69.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES MONIQUE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEAGRO AGRICOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA MASSIGNAN 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:277183/SP, MARIANA DE PAULA BONADIO WOOLF OLIVEIRA - 

OAB:379.462/SP

 Vistos e examinados.

I – Penhora online

Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma:

CEAGRO AGRÍCOLA LTDA.

CNPJ: 65.971.624/0001-00

R$ 458.803,63 (quatrocentos e cinquenta e oito mil oitocentos e três reais 

e sessenta e três centavos)

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

II – Infojud

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

A resposta ficará arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias.

III – Renajud

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização.

 Restando parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, intime-se a parte 

exequente para indicar bens passíveis de penhora ou providência efetiva 

e apta ao prosseguimento regular do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

Importante esclarecer que não se revela suficiente o mero pedido de 

reiteração de consulta aos sistemas já efetuada por este Juízo.

Transcorrido o prazo in albis, arquivem-se.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 820502 Nr: 3154-78.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA ALEXANDRINA DAS 

NEVES - OAB:21607/0, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT16.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844 , FLAVIA ALMEIDA DI LATELLA - OAB:

 é a execução provisória das astreintes, que poderá ocorrer inclusive nos 

mesmos autos, uma vez que o feito já conta com sentença de mérito 

transitada em julgado. Nestes termos, AUTORIZO que também seja 

realizada a penhora on line do valor das astreintes devidas: 250.153,65 

(que deverá ser acrescido de 10% a título de multa e 10% de honorários 

da fase de cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 85 §1º e 

520, §2º do CPC e da decisão de fls. 112, totalizando R$300.184,37. DA 

PENHORA ON LINE Destarte, defiro o pedido para, na hipótese de serem 

encontrados valores em nome da parte executada, determinar ao Banco 

Central do Brasil, via sistema BACENJUD, o bloqueio até a quantia 

indicada, na seguinte forma:ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDACNPJ: 

05808792/0001-49R$300.184,37 (execução provisória)R$10.181,68 

(execução definitiva)TOTAL: R$310.366,05Registro que, nos termos do 

artigo 520 e seus incisos, corre por iniciativa e responsabilidade do 

exequente os atos da execução provisória, estando o mesmo obrigado a 

reparar os danos que a executada sofrer, caso ocorra a reforma da 

decisão. Sobrevindo decisão que reforme o v. acordão contido no RAI 

1015208-97.2018, as partes serão restituídas ao estado anterior e 

eventuais prejuízos serão liquidados nos mesmos autos. O levantamento 

de valores penhorados dependerá de caução suficiente e idônea, a ser 

arbitrada oportunamente, caso haja requerimento da exequente nesse 

sentido, com observância dos exatos termos da lei. Intimem-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.: 706464 Nr: 1179-60.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE 

S/A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANISIO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 Vistos e examinados.

Verifica-se dos autos que a ação foi julgada improcedente, com a 

condenação da requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

fixados em R$2.000,00 (fls. 103 – 07/11/2013).

 Interposto recurso de apelação, foi desprovido (fls. 133).

 O feito foi convertido em cumprimento de sentença (fls. 149).

 O executado não efetuou o pagamento da condenação, tendo sido 

deferida penhora on line.

 Foram bloqueados R$5.753,80 em data de 14/01/2019 (fls. 160).

 O executado apresentou IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, afirmando que o valor devido é de R$5.048,49.

 O exequente manifestou-se pela rejeição da impugnação.

 Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que afirmou que o valor 

atualizado da condenação é de R$4.824,97.

 O exequente concordou com os cálculos e requereu a expedição de 

alvará (fls. 186).

 O executado, embora intimado, quedou-se inerte (fls. 188).

 DECIDO.

 Da análise dos autos, verifica-se que os cálculos judiciais foram 

elaborados em conformidade com os parâmetros constantes das decisões 

de mérito proferidas nos autos.

 Ademais, não houve discordância das partes quanto aos mesmos.

 Isto posto, HOMOLOGO OS CÁLCULOS JUDICIAIS e determino a 

expedição de alvará para que o exequente possa levantar o valor de 

R$4.824,97 com as devidas atualizações; e o remanescente seja 

devolvido ao executado.

 Com fulcro no disposto no art. 526, §3º, do CPC/2015, declaro satisfeita a 

obrigação e extinto o processo.

Expeça-se o alvará.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-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.: 749740 Nr: 7618-19.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRASCARIA LA CARRETA LTDA ME, 

DOLSIMAR ANTONIO BORGES GIRARDI, ADÉLIA CABRAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 pedidos de busca de bens de propriedade do devedor, nos sistemas 

disponíveis a este Juízo, não serão deferidos, haja vista que já houve a 

colaboração do Poder Judiciário nesse sentido (fls. 70, 86, 75, 80). Para 

esse fim, consigno que não se revela suficiente mero pedido de vista dos 

autos, novo requerimento de suspensão (uma vez que o feito já 

permaneceu suspensão na forma do artigo 921, inciso III do CPC – fls. 84), 

ou simples reiteração do pedido de consulta aos sistemas já efetuada por 

este Juízo.Desta feita, na inércia do exequente, ou na hipótese de 

requerimento genéricos, tornem os autos conclusos para a sentença de 

extinção prevista no Provimento 84/2014-CGJ/MT. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 784271 Nr: 7879-47.2015.811.0003

 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: CELIA RIBEIRO DA COSTA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT26.417

 ; II Havendo dois réus, o computo dos juros moratórios inicia-se da data 

de citação de cada um deles, porque é a partir desse momento que se 

configura a mora, nos termos do art. 219 do CPC ; III - Recurso acolhido 

com amparo no art. 557 , § 1º-A, do Código de Processo Civil , de forma 

parcial.”Destarte, determino que os autos novamente retornem à 

Contadoria Judicial, para que os cálculos de atualização do débito sejam 

refeitos, devendo os juros de mora do valor da condenação passar a 

incidir a partir de 28/07/2015, data da efetiva citação da requerida. Com a 

juntada dos cálculos, que deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias, 

intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se no prazo 

legal.Após, conclusos. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 795969 Nr: 12779-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO MAIA MERCADO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, RICARDO FELIPE MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMAGRICOLA S/A IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO NUNES MATOS - 

OAB:12556/MT, ARMANDO NUNES MATOS JUNIOR - OAB:OAB/MT 

20589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GABRIEL GUIDIO 

VILELLA - OAB:MT/ 14.896, MARILENE NOVELLI SIRAGNA - 

OAB:163.303/SP, Renato Pacheco e Silva Bacellar Neto - 

OAB:154.402/SP

 e nada mais requereram. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 

Considerando que a parte exequente já levantou os valores depositados 

para o cumprimento da condenação; e que não houve interposição de 

recurso em face da decisão que determinou a compensação dos 

honorários sucumbenciais, com fulcro no disposto no art. 526, §3º, do 

CPC/2015, declaro satisfeita a obrigação e extinto o processo.Os valores 

penhorados deverão ser devolvidos para a parte executada. Expeça-se o 

alvará.Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, 

inclusive eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, 

arquive-se.Publique-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.: 748293 Nr: 6848-26.2014.811.0003

 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: N C IMOVEIS LTDA, NELSON SILVEIRA CARVALHO, 

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOIR CAVALCANTE SOUZA, IDALIA SANTOS 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 de comprovações acerca de vícios no laudo e, sendo assim, não se 

revelam suficientes para desconstituir o trabalho pericial. Neste sentido é 

orientação da jurisprudência:“AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS - LAUDO PERICIAL NÃO DESCONSTUÍDO 

- HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO - 

DECISÃO MANTIDA. Alegações desacompanhadas de comprovações não 

se revelam suficientes para desconstituir o trabalho pericial.” (AI 

131065/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/11/2015, Publicado no DJE 

17/11/2015).Importante frisar que a prova pericial tem por fim suprir a 

carência dos conhecimentos técnicos do juiz para a apuração de 

determinado fato. Desse modo, a pessoa que tem a incumbência de 

esclarecer as circunstâncias relativas a esse fato conflituoso, quando 

envolver conhecimentos técnicos específicos, é o perito. Deste modo, 

tendo o laudo pericial apresentado fundamentação clara e consistente, 

deve a conclusão nele contida prevalecer sobre as alegações 

unilateralmente elaboradas por uma das partes, impondo-se a sua 

homologação. Ante todo o exposto, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL 

apresentado pelo perito judicial às fls. 115/129 Intime-se as partes, desta 

decisão, devendo o interessado formular os requerimentos que entender 

pertinentes para o prosseguimento do feito, após a preclusão do prazo 

para a interposição de recursos. 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.: 760619 Nr: 13689-37.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACÁCIAS, OLINDA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FAGUNDES DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no 

disposto no artigo 485, inciso VI do CPC, DECRETO A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMETO DO MÉRITO, ante a ilegitimidade passiva do 

requerido. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, que arbitro em R$3.000,00, considerando o 

trabalho desenvolvido pelo advogado do réu. Sendo a parte autora 

beneficiária da Justiça Gratuita, a condenação deverá permanecer 

suspensa, nos termos da Lei de Assistência. Após o cumprimento de 

todas as formalidades, arquive-se os autos.Publique-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.: 386163 Nr: 14233-06.2006.811.0003

 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: ESPOLIO DE CACILDA PINTO COZZATTI, VILMA 

VERDOLIN, VANDIR VERDOLIN, OSMAR COZZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA CRISTIANE BATISTA CHARAFEDDINE, 

CRISTIANO BATISTA CHARAFEDDINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR - 

OAB:5169 MT, VANDIR VERDOLIN - OAB:7464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR

 Vistos e examinados.

 Considerando que o feito já possui sentença com trânsito em julgado e, 

ainda, que as partes entabularam acordo para o deslinde da lide, 

DETERMINO o imediato arquivamento dos autos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 895630 Nr: 3757-83.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTON MILITAO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 INTIMAÇÃO da Drª Adriane Marcon, patrona do embargado, para 

querendo contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 920, inciso I do CPC/2015, bem como de que foi designado audiência 

de conciliação para o dia 27/março/2020, às 08:00mim.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 924834 Nr: 3113-09.2019.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIS DA SILVA COCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:OAB/MT 15.120 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222-MT, JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - OAB:6716/O

 Intimação do sr. Administrador Judicial para, no prazo legal manifestar 

quanto á presente Habilitação de Crédito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406461 Nr: 2165-53.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RIBEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA - 

OAB:9762/A, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BARBOSA AJALA - 

OAB:26847, ERNESTO BORGES NETO - OAB:8.224/A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, FAGNER DA 

SILVA BOTOF - OAB:OAB/MT12903, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. EDUARDO BARBOSA AJALA, OAB/MT 26.847, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 07/02/2020, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915155 Nr: 57-65.2019.811.0003

 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: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RUBENS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB-MT 14.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19167/O

 INTIMAÇÃO do(s) patronos das partes do acordão de fls. 110/115, para 

que, dentro de um prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se pelo 

julgamento antecipado da lide ou especifiquem as provas que pretendem 

produzir, justificando detalhadamente a pertinência de cada uma das que 

forem requeridas, e indicar com objetividade a finalidade das mesmas em 

relação aos pedidos que respectivamente sustentaram na lide. Havendo 

possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja processado nos 

autos concomitantemente ao deslinde do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781079 Nr: 6607-18.2015.811.0003

 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: JOSE RUBENS DE CARVALHO, JOSE ROCHA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CAVALCANTE GARCIA FILHO, 

IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19167/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14280-B, DANIEL ARRUDA PEDROSO DE ANDRADE - 

OAB:13702/MT, ILMAR SALES MIRANDA - OAB:5388/MT

 INTIMAÇÃO do(s) patronos das partes do acordão de fls. 110/115, para 

que, dentro de um prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se pelo 

julgamento antecipado da lide ou especifiquem as provas que pretendem 

produzi, justificando detalhadamente a pertinência de cada uma das que 

forem requeridas, e indicar com objetividade a finalidade das mesmas em 

relação aos pedidos que respectivamente sustentaram na lide. Havendo 

possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja processado nos 

autos concomitantemente ao deslinde do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732466 Nr: 12674-67.2013.811.0003

 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: ODESVALDO ELOI PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FRANCISCO PIMENTEL, FRANCELEIDE 

REGIS DE ASSIS, VILMAR FRANCISCO PIMENTEL COMERCIO - ME, 

MARILEIDE REGIS FERNANDES COMERCIO- ME, FRANCELEIDE REGIS DE 

ASSIS COMERCIO EPP, VILMA FRANCISCA PIMENTEL COMERCIO EPP- 

EPP, ZILDA FRANCISCO COMERCIO EPP, R S G F DE ASSIS ME, J&L 

TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FATIMA RAMOS - 

OAB:6938/MT, JOSE ANTONIO DE MELO - OAB:8.604/MT, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT, Francisco Eduardo Regis de Assis - OAB:7.523-PB, 

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB:16052/MT, ROSALVO DOS 

SANTOS SALES - OAB:15986-MT, WILSON LOPES - OAB:7396-B

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR, OAB/MT 16.052, para 

no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 04/02/2020, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 860228 Nr: 3243-67.2017.811.0003

 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: EUNICE DE JESUS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA GARCIA ALIMENTOS ME, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL, ODONI FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 OAB/MT

 INTIMAÇÃO dos patronos dos embargados para no prazo legal 

apresentar suas contrarrazões à apelação da embargante às fls. 181/189.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441066 Nr: 9735-22.2010.811.0003

 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: ROBERTO FONTANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSI ALVES DOS SANTOS CALETTI, 

ERENICE DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - OAB:

 INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778688 Nr: 5650-17.2015.811.0003

 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: CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPM TRANSPORTES LTDA. - ME, HDI 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT, CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - 

OAB:14266/B, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611

 Intimação da partes para que, no prazo legal, ofereçam contrarrazões ao 

recurso de Embargos de Declaração de fls.431/442.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886171 Nr: 205-13.2018.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTEMINAS S.A, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO CABRINI - 

OAB:219812-E, FLAVIA CRISTINA M DE C ANDRADE - OAB:106895, 

João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT, LEONARDO RANDAZZO 

NETO - OAB:OAB/MT/3504-A, LUIZA PERRELLI BARTOLO - 

OAB:309970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E CONSIDERANDO A 

IMPRESCINDIBILIDADE DA MANIFESTAÇÃO DO SR. ADMINISTRADOR 

REITERO A INTIMAÇÃO DESTE PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 

MANIFESTAR NO FEITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732466 Nr: 12674-67.2013.811.0003

 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: ODESVALDO ELOI PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FRANCISCO PIMENTEL, FRANCELEIDE 

REGIS DE ASSIS, VILMAR FRANCISCO PIMENTEL COMERCIO - ME, 

MARILEIDE REGIS FERNANDES COMERCIO- ME, FRANCELEIDE REGIS DE 

ASSIS COMERCIO EPP, VILMA FRANCISCA PIMENTEL COMERCIO EPP- 

EPP, ZILDA FRANCISCO COMERCIO EPP, R S G F DE ASSIS ME, J&L 

TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FATIMA RAMOS - 

OAB:6938/MT, JOSE ANTONIO DE MELO - OAB:8.604/MT, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT, Francisco Eduardo Regis de Assis - OAB:7.523-PB, 

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB:16052/MT, ROSALVO DOS 

SANTOS SALES - OAB:15986-MT, WILSON LOPES - OAB:7396-B

 Considerando que o Advogado Gilson Mendes Ferreira Junior, OAB-MT 

16.052 fez carga dos autos no dia 04/02/2020 e devolveu somente em 

17/02/2020, quando seu prazo era comum, permanecendo com os autos 

fora do prazo legal, o que prejudicou os demais apelados REFAÇO a 

intimação de fl. 1.215, nos termos seguintes:"Intimação das partes 

apeladas para apresentarem contrarrazões aos recursos de apelação de 

fls. 1083/1097, 1098/1132, 1133/1147."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925380 Nr: 3267-27.2019.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTO MANICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILENON SOARES LIMA, NILSON MULLER, 

ILOIDE AUGUSTA MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira de Andrade - 

OAB:9764/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Augusto da Silva 

Serrano - OAB:5341, CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - 

OAB:OAB/MT 5341, JOSÉ CARLOS DE SOUZA PIRES - 

OAB:MT/1.938-A, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROCEDER AO PAGAMENTO DA 

1ª PARCELA DAS CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME RESPOSTA DO 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE E ARRECADAÇÃO DO TJMT, NOS 

TERMOS SEGUINTES:"De ordem, em cumprimento à determinação judicial, 

temos a informar que o pedido de parcelamento foi devidamente 

cadastrado no sistema de arrecadação do TJMT (imagem abaixo), 

podendo as partes acessarem diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE/EMITIR GUIA, na barra de busca digitar o tipo da ação 

DISTRIBUIÇÃO-OUTROS, Selecionar opção MEU PROCESSO E 

ELETRÔNICO PJE (ESTA OPÇÃO TAMBÉM SERÁ UTILIZADA PARA 

PROCESSOS FÍSICOS, QUANDO FOR O CASO) e ao lançar o número do 

processo, automaticamente, o sistema alertará com a seguinte mensagem: 

"Há um parcelamento/desconto cadastrado para o processo informado 

nos valores abaixo."; Nesse momento, o advogado ou a parte emitirá sua 

guia e poderá efetuar o devido pagamento. OBSERVAÇÃO: As parcelas 

subsequentes deverão ser emitidas na opção CONSULTA, utilizando a 

opção "Consulta de Parcelamentos" que se encontra disponível no Link 

"EMISSÃO DE GUIAS ONLINE" (www.tjmt.jus.br)." CONFORME EMAIL 

ANEXO A ESTA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894924 Nr: 3522-19.2018.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ ORSOLIN, CLEUNICE FATIMA CECON ORSOLIN, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE CONFECCÕES LOJÃO DO 

QUEIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 4.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL 
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- OAB:19.490 OAB/MT

 Certifico que torno sem efeito as certidões de intimação de fls. 64 e 67, 

bem como a certidão de decurso de prazo de folhas 66 considerando que 

houve a substituição da administração judicial na Massa Falida e o novo 

Administrador Judicial não estava devidamente cadastrado nos autos. Isto 

posto, refaço a Intimação para a parte executada. “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".

Decisão

Decisão Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1002681-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN LIMA ANTUNES (ORDENANTE)

SIMONE APARECIDA LIMA (ORDENANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR PASSARELLI ANTUNES (ORDENADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002681-36.2020.8.11.0003. 

ORDENANTE: SIMONE APARECIDA LIMA, WILLIAN LIMA ANTUNES 

ORDENADO: JUNIOR PASSARELLI ANTUNES Vistos e examinados. 

Analisando os autos, observa-se que se trata de carta de ordem expedida 

para cumprimento por juízo diverso. Dessa forma, declino da competência 

para julgar e processar o presente feito, determinando a sua remessa 

para a 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002761-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR OAB - MT16140 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002761-97.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP 

REQUERIDO: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT 

Vistos e examinados. Analisando os autos, observa-se que se trata de 

feito endereçado ao Juizado Especial. Dessa forma, declino da 

competência de processar e julgar o presente feito e, consequentemente, 

determino a sua redistribuição para um dos Juizados Especiais desta 

Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002570-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIAMAR FERREIRA ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA OAB - MT27204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

MILLENNIUM - COBRANCAS EMPRESARIAIS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002570-52.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: HELIAMAR FERREIRA ALVES SILVA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A, AYMORE, MILLENNIUM - COBRANCAS 

EMPRESARIAIS LTDA. Vistos e examinados. Redistribuam-se os autos à 

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, tendo em vista a conexão 

do presente feito com o Processo nº 1012274-26.2019. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002501-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON VALERIO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002501-20.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ELTON VALERIO BORGES Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, na qual a 

parte autora pleiteia a concessão liminar do pedido, instruindo-o com os 

devidos documentos. Da análise dos documentos carreados aos autos, 

verifico que o pedido de liminar deve ser deferido, haja vista que restou 

comprovada a mora da parte requerida e a sua devida notificação. Isto 

posto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando a busca e apreensão 

descrito na inicial. Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o 

oficial de justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo 

em mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este 

venha a indicar, o qual deverá guardá-lo até o decurso do prazo para 

pagamento da integralidade da dívida, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 

911/1969. Destaco, desde já, que a contagem do prazo para pagamento 

do débito inicia-se somente após a citação da parte requerida. Neste 

sentido: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

DECRETO-LEI Nº 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA ENQUANTO DURAR O PRAZO 

PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO 

APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não 

incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em 

cumprimento a liminar de BUSCA e APREENSÃO embasado em alienação 

fiduciária, visando a sua VENDA ANTECIPADA, baseando-se na 

possibilidade de PURGAÇÃO da mora. O prazo da execução da liminar tem 

início após a citação. (N.U 1009717-12.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 

14/12/2018) Ademais, conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69, após 

ter decretado a busca e apreensão do veículo objeto da lide, realizo, 

diretamente, a inserção de restrição judicial na base de dados do sistema 

RENAJUD, conforme extrato em anexo. O devedor, por ocasião do 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e 

seus respectivos documentos. Providencie-se a inserção do mandado em 

banco próprio de mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de 

sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e 

individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de 

conservação, arbitrando-se o seu valor. Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida, para, em 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

se lhe aprouver; ou contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Consigno que, para reaver o bem apreendido, a parte requerida deverá 

realizar o pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição 

inicial), efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas 

vencidas e as vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, com os benefícios do 

art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios 

de locomoção ao oficial de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002665-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBR TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002665-82.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

RODOBR TRANSPORTES LTDA Vistos e examinados. I – Das custas 

Intime-se a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo in 

albis, certifique-se. Após, independentemente de nova intimação, 

conclusos. II – Da busca e apreensão Expeça-se mandado de busca e 

apreensão, devendo o oficial de justiça apreender o bem onde quer que o 

encontre e depositá-lo em mãos do representante legal da parte 

requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo até 

o decurso do prazo para purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 1º, 

da Lei nº 911/1969. Destaco, desde já, que a contagem do prazo para 

purgação da mora inicia-se somente após a citação da parte requerida. 

Neste sentido: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 

10.931/04 – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA ENQUANTO 

DURAR O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – 

PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem 

da comarca, em cumprimento a liminar de BUSCA e APREENSÃO 

embasado em alienação fiduciária, visando a sua VENDA ANTECIPADA, 

baseando-se na possibilidade de PURGAÇÃO da mora. O prazo da 

execução da liminar tem início após a citação. (N.U 

1009717-12.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do decreto lei 911/69, após ter decretado a busca e 

apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de 

restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD, conforme 

extrato em anexo. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos. Providencie-se a inserção do mandado em banco próprio de 

mandados. Proceda-se a vistoria do veículo no ato de sua entrega, 

lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, 

inclusive quanto a acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o 

seu valor. Executada a liminar, cite-se a parte requerida, para, em 05 

(cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se lhe aprouver; ou contestar a 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que, para reaver o bem 

apreendido, a parte requerida deverá realizar o pagamento da 

integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), efetuando 

depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as 

vincendas. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo, com os benefícios do art. 212, do Código de 

Processo Civil, podendo o autor fornecer os meios de locomoção ao oficial 

de justiça. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002704-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO CELINO PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002704-79.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: ADAO CELINO PEREIRA DA SILVA Vistos e 

examinados. I- Das custas Intime-se a parte autora para que proceda ao 

recolhimento das custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, 

independentemente de nova intimação, conclusos. II – Da liminar Cuida-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, na qual a parte autora pleiteia a 

concessão liminar do pedido, instruindo-o com os devidos documentos. Da 

análise dos documentos carreados aos autos, verifica-se o cabimento da 

medida liminar, haja vista que restou comprovada a mora da parte 

requerida e a sua devida notificação. Ante o exposto, CONCEDO A 

LIMINAR pleiteada para o fim de determinar a busca e apreensão descrito 

na inicial. Expeça-se mandado de busca e apreensão, devendo o oficial de 

justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos 

do representante legal da parte requerente, ou de quem este venha a 

indicar, o qual deverá guardá-lo até o decurso do prazo para purgação da 

mora, nos termos do art. 3º, § 1º, da Lei nº 911/1969. Destaque-se, desde 

já, que a contagem do prazo para purgação da mora inicia-se somente 

após a citação da parte requerida. A propósito: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI Nº 911/69 – 

NOVA REDAÇÃO – LEI Nº 10.931/04 – PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA 

COMARCA ENQUANTO DURAR O PRAZO PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA 

– POSSIBILIDADE – PRAZO COM INÍCIO APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não incorre em erro a decisão que 

veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de BUSCA e 

APREENSÃO embasado em alienação fiduciária, visando a sua VENDA 

ANTECIPADA, baseando-se na possibilidade de PURGAÇÃO da mora. O 

prazo da execução da liminar tem início após a citação. (N.U 

1009717-12.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) Ademais, 

conforme art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei 911/69, após ter decretado a busca 

e apreensão do veículo objeto da lide, realizo, diretamente, a inserção de 

restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD, conforme 

extrato em anexo. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos 

documentos. Providencie-se a inserção do mandado em banco próprio de 

mandados. Proceda-se à vistoria do veículo no ato de sua entrega, 

lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, 

inclusive quanto a acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o 

seu valor. Executada a liminar, cite-se a parte requerida para, em 05 

(cinco) dias, efetuar a purgação da mora, se lhe aprouver; ou contestar a 

ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que para reaver o bem 

apreendido a parte requerida deverá realizar o pagamento da integralidade 

da dívida (valor indicado na petição inicial), efetuando depósito judicial 

suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas. Fixo os 

honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo, 

com os benefícios do art. 212, do Código de Processo Civil, podendo o 

autor fornecer os meios de locomoção ao oficial de justiça. III – Das 

multas/taxas O ônus pelo pagamento das despesas incidentes sobre o 

veículo, tais como IPVA, multa, taxas, alugueres de pátio é de 

responsabilidade do proprietário, ou seja, do credor fiduciário do bem, 

ainda que não tenha, em algumas hipóteses, dado causa à cobrança, 

assegurando-se, contudo, o exercício de eventual de direito de regresso 

em face do devedor fiduciário. Nesse sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. DESPESAS 

DO BEM. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DIREITO DE 

REGRESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO 

MANTIDA. - Os ônus eventualmente incidentes sobre o veículo apreendido 

podem ser baixados somente mediante os correlatos pagamentos dos 

tributos e das penalidades correspondentes, não havendo lei que ampare 

a pretensão de se determinar a exclusão de tais gravames no bojo de 

Ação de Busca e Apreensão Fiduciária - O art. 1.368-B, do Código Civil, 

assegura ao credor fiduciário apenas o direito de regresso do que houver 

pago em lugar do devedor, não afastando a responsabilidade pelo imediato 

pagamento dos débitos incidentes sobre o bem apreendido. (TJ-MG - AI: 

10000180949935001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de 

Julgamento: 28/11/2018, Data de Publicação: 29/11/2018) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – INSURGÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO CONTRA DECISÃO 

QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DETERMINAÇÃO AO DETRAN DE 

LIBERAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO INDEPENDENTEMENTE DO 

PAGAMENTO DE DESPESAS DE REMOÇÃO, ESTADIA, MULTAS OU 

PENALIDADES DECORRENTES DE INFRAÇÕES COMETIDAS NO PERÍODO 
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QUE O AUTOMÓVEL ESTAVA NA POSSE DO DEVEDOR - DESCABIMENTO 

– É DO CREDOR FIDUCIÁRIO A RESPONSABILIDADE PELAS REFERIDAS 

DESPESAS – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA "PROPTER REM" – 

PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA CÂMARA – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 22408790720188260000 SP 

2240879-07.2018.8.26.0000, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de 

Julgamento: 31/01/2019, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 31/01/2019) Demais disso, a insurgência da parte autora 

quanto à cobrança do IPVA e demais tributos e penalidades incidentes 

sobre o veículo decorre de normas de direito tributário, que não podem ser 

afastadas no âmbito deste processo, principalmente considerando que as 

pessoas jurídicas de direito público interessadas não o integram, de modo 

que o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002697-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE CARVALHO SANTOS (REQUERENTE)

FERNANDA CAROLINE DE CARVALHO DE ABREU (REQUERENTE)

LEANDRO MOREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVANDES DE SOUZA SANTOS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002697-87.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANA PAULA DE CARVALHO SANTOS, FERNANDA 

CAROLINE DE CARVALHO DE ABREU, LEANDRO MOREIRA SANTOS 

ESPÓLIO: VALDEVANDES DE SOUZA SANTOS Vistos e examinados. 

Analisando os autos, observa-se que se trata de ação de jurisdição 

voluntária. Dessa forma, declino da competência para processar e julgar o 

presente feito e, consequentemente, determino a sua redistribuição para 

uma das Varas de Família e Sucessões desta Comarca. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002079-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUL MATOGROSSENSE - REPRESENTACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002079-45.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): SUL MATOGROSSENSE - REPRESENTACOES LTDA - ME REU: 

IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA Vistos 

e examinados. Cuida-se de ação indenizatória c/c cobrança de 

valores/comissão e pedido de tutela de urgência ajuizada por SUL 

MATOGROSSENSE REPRESENTAÇÕES LTDA–ME, representada por 

MARIO RENATO JUNGES, em face de INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS VENCE TUDO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, por meio 

da qual afirma ter celebrado contrato verbal de representação autônoma 

em janeiro de 2005. Argumenta que, por ocasião da celebração do 

contrato, ficou consignado que a representação exclusiva das regiões Sul 

do estado e do Vale do Araguaia ficariam a seu cargo, estabelecendo-se 

a comissão respectiva quanto à referida área de atuação, o que, 

posteriormente, foi modificado. Em síntese, assevera que em fevereiro de 

2018 foi surpreendido com a diminuição da sua esfera de atuação, sem 

que tenha sido realizada qualquer notificação, restando-lhe a 

representação de parte inferior a 1/3 do território anteriormente 

representado, fato este que provocou redução significativa das vendas e, 

por conseguinte, da sua renda. Não logrando êxito na solução consensual 

junto à ré, mesmo após notificação extrajudicial, pugna pela concessão da 

tutela de urgência, a fim de que seja oficiado ao Cartório de Ibirubá/RS 

para proibição de transferência de bens registrados em nome da empresa, 

assim como dos sócios. Com a inicial foram apresentados documentos. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência exige-se: 

i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e ii) perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015). Não 

obstante as afirmações da parte autora, não há, nesse juízo de cognição 

não exauriente, subsídios suficientes para comprovar os fatos narrados 

na exordial, notadamente porque o contrato firmado entre as partes é 

verbal, o que impede, em um primeiro momento, a compreensão quanto 

aos exatos termos ajustados. Vale dizer, impossível aferir os direitos e 

obrigações dos contratantes e, por corolário, a ocorrência de justo motivo 

para a rescisão unilateral, bem como o procedimento a ser observado e a 

devida indenização. Demais disso, indiscutível a irrazoabilidade do pedido 

liminar, sobretudo porque consiste no intento de bloqueio de bens da 

requerida, embora não apresentados, ao menos nessa quadra 

processual, indícios de dilapidação patrimonial e da probabilidade do direito 

alegado. Outrossim, impertinente a tutela de urgência em face dos sócios, 

os quais sequer são partes na ação, inexistindo, ademais, pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica. Logo, prudente aguardar a 

formação do contraditório para a obtenção de maiores elementos de 

convicção, sem prejuízo de reanálise do pedido em momento posterior. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 22 DE ABRIL DE 2020, ÀS 

09:30 HORAS. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se à 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002079-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUL MATOGROSSENSE - REPRESENTACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002079-45.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): SUL MATOGROSSENSE - REPRESENTACOES LTDA - ME REU: 

IND DE IMPL AGRICOLAS VENCE TUDO IMP E EXPORTACAO LTDA Vistos 

e examinados. Cuida-se de ação indenizatória c/c cobrança de 

valores/comissão e pedido de tutela de urgência ajuizada por SUL 

MATOGROSSENSE REPRESENTAÇÕES LTDA–ME, representada por 

MARIO RENATO JUNGES, em face de INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS 

AGRÍCOLAS VENCE TUDO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, por meio 

da qual afirma ter celebrado contrato verbal de representação autônoma 

em janeiro de 2005. Argumenta que, por ocasião da celebração do 

contrato, ficou consignado que a representação exclusiva das regiões Sul 

do estado e do Vale do Araguaia ficariam a seu cargo, estabelecendo-se 

a comissão respectiva quanto à referida área de atuação, o que, 

posteriormente, foi modificado. Em síntese, assevera que em fevereiro de 

2018 foi surpreendido com a diminuição da sua esfera de atuação, sem 

que tenha sido realizada qualquer notificação, restando-lhe a 

representação de parte inferior a 1/3 do território anteriormente 

representado, fato este que provocou redução significativa das vendas e, 

por conseguinte, da sua renda. Não logrando êxito na solução consensual 

junto à ré, mesmo após notificação extrajudicial, pugna pela concessão da 

tutela de urgência, a fim de que seja oficiado ao Cartório de Ibirubá/RS 

para proibição de transferência de bens registrados em nome da empresa, 

assim como dos sócios. Com a inicial foram apresentados documentos. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência exige-se: 

i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e ii) perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015). Não 

obstante as afirmações da parte autora, não há, nesse juízo de cognição 
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não exauriente, subsídios suficientes para comprovar os fatos narrados 

na exordial, notadamente porque o contrato firmado entre as partes é 

verbal, o que impede, em um primeiro momento, a compreensão quanto 

aos exatos termos ajustados. Vale dizer, impossível aferir os direitos e 

obrigações dos contratantes e, por corolário, a ocorrência de justo motivo 

para a rescisão unilateral, bem como o procedimento a ser observado e a 

devida indenização. Demais disso, indiscutível a irrazoabilidade do pedido 

liminar, sobretudo porque consiste no intento de bloqueio de bens da 

requerida, embora não apresentados, ao menos nessa quadra 

processual, indícios de dilapidação patrimonial e da probabilidade do direito 

alegado. Outrossim, impertinente a tutela de urgência em face dos sócios, 

os quais sequer são partes na ação, inexistindo, ademais, pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica. Logo, prudente aguardar a 

formação do contraditório para a obtenção de maiores elementos de 

convicção, sem prejuízo de reanálise do pedido em momento posterior. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 334 do CPC, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 22 DE ABRIL DE 2020, ÀS 

09:30 HORAS. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte ré, bem como proceda-se à 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001975-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE MOTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001975-53.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): CRISLAINE MOTA DA SILVA REU: BANCO J. SAFRA S.A 

Vistos e examinados. I – Da inicial Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

07 de abril de 2020, às 09:30 horas. A audiência será realizada na sala de 

audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Registre-se que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte ré, bem como proceda-se à intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. II – Da tutela 

de urgência Ressai dos autos que o pedido de tutela de urgência não 

comporta acolhimento. Isso porque a mera propositura de ação revisional 

de contrato não possui o condão de elidir a mora, sendo que este 

afastamento só ocorre com o depósito integral das parcelas avençadas. 

“Súmula 380, STJ - A simples propositura da ação de revisão de contrato 

não inibe a caracterização da mora do autor”. Ademais, o Código de 

Processo Civil determina que o valor incontroverso deverá continuar a ser 

pago no tempo e modo contratados nas ações que tenham por objeto 

revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou 

alienação de bens. “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) 

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente 

de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. (...)” Atente-se 

que o valor incontroverso se refere àquele entabulado no contrato e não 

apenas ao que a parte autora entende como devido. Frise-se que o 

pagamento deverá ocorrer diretamente à parte requerida, observando-se 

o tempo (vencimento) e o modo (depósito, boleto, débito em conta, 

transferência) contratados. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA 

DE IMÓVEL – PRETENSÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NO 

VALOR QUE ENTENDE INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO – ADIMPLEMENTO DO VALOR 

QUE ENTENDE DEVIDO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR A 

MORA – RECURSO PROVIDO. A abstenção da inscrição em cadastro de 

inadimplentes, requerida em antecipação de tutela, somente será deferida 

se houver o pagamento da parcela incontroversa, compreendida esta 

como o valor previsto em contrato. (AI nº 1013637-28.2017, DES. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – 

PRETENSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – 

IMPOSSIBILIDADE – PAGAMENTO NO TEMPO E MODO CONTRATADO 

(CPC/2015, ART. 330, §§ 2º E 3º) – PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE 

NEGATIVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO DO BEM SOB POSSE DIRETA DO 

DEVEDOR – MEDIDAS QUE DEPENDEM DO AFASTAMENTO DOS EFEITOS 

DA MORA – COBRANÇA ILEGAL NO PERÍODO DE NORMALIDADE 

CONTRATO NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO INDEFERIDO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A proibição de retomada do bem 

dado em garantia fiduciária e de negativação do devedor depende do 

afastamento dos efeitos da mora, o que só é possível em caso de 

demonstração inequívoca da existência de cobranças ilegais no período 

de normalidade contratual, ou seja, se houver cobrança excessiva de 

juros remuneratórios ou capitalização indevida desse encargo, o que não 

ocorreu no caso. 2. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 dispõe que, “nas 

ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito” e que, nessa hipótese, “o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”, ou seja, 

diretamente ao credor, seja pelo pagamento de boletos, desconto em folha 

de pagamento ou em conta corrente... enfim, “no modo contratado”. 3. O 

Poder Judiciário poderia, em hipótese remota, aceitar e autorizar o 

depósito judicial desse valor incontroverso, mas isso jamais ocorreria no 

bojo de ação revisional; nesse caso, tratar-se-ia, a princípio, de indevida 

negativa de recebimento de valores pelo credor, o que daria azo ao 

ajuizamento de ação de Consignação em Pagamento, com fulcro nos arts. 

335, I e V, do Código Civil, e 539 do CPC/2015. (AI Nº 1003042-04.2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 10/07/2017) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA 

COM REVISIONAL DE CONTRATO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS – NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DA TAC E CET – 

MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA – DEPÓSITO DE VALOR MENOR QUE O CONTRATADO – 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O afastamento da mora, de modo a impedir a negativação 

do nome do devedor e garantir a manutenção da posse sobre o bem, 

exige a cumulação de três requisitos: I- a ação for fundada em 

questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de 

que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela 

incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente 

arbítrio do juiz. (AI 130782/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 
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CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

17/05/2016, Publicado no DJE 24/05/2016) Demais disso, nesse juízo de 

cognição sumária não se observa a existência do direito invocado pela 

parte autora, desafiando dilação probatória a alegada abusividade das 

cláusulas contratuais, já que ausentes elementos seguros de convicção 

da verossimilhança do alegado, revelando-se temerária a concessão da 

tutela antecipada pretendida. Vale ressaltar que não estando o pedido 

fundado em comprovada cobrança indevida, mas tão somente na 

irresignação do requerente em relação aos valores inseridos no contrato, 

assim como em cálculo unilateral, não se pode afirmar que se faz presente 

o requisito da probabilidade do direito. Dessa forma, descabida a 

concessão da tutela pretendida, seja para que o demandante permaneça 

na posse do bem ou para que o requerido fique impedido de lançar o seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, seja para afastar a incidência 

dos encargos contratuais discutidos, dada a inafastabilidade da mora pela 

propositura da demanda. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000365-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRONER MILHOMEM DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000365-50.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA EXECUTADO: FRONER 

MILHOMEM DE SIQUEIRA Vistos e examinados. A parte exequente 

requereu a desistência da ação. Dessa forma, homologo a desistência e 

JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Condeno a parte exequente ao 

pagamento das custas, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil. 

Sem honorários advocatícios. Transitado em julgado, arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010113-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO VICENTE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROEHRS E CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010113-14.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDINALDO VICENTE DA SILVA REU: ROEHRS E CIA LTDA - ME 

Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EDINALDO VICENTE DA 

SILVA em desfavor AUTO PEÇAS E MECÂNICA SABIÁ. Em breve síntese, 

informa que contratou o serviço da empresa requerida, consistente na 

retífica do motor do veículo FORD FIESTA, no valor de R$ 3.690,00 (três mil 

seiscentos e noventa reais). Afirma que o referido veículo permaneceu 

nas dependências do requerido para realização do serviço no período de 

15.09.2017 a 21.09.2017, sendo que ao seguir viagem, o carro apresentou 

defeito no mesmo dia em que foi retirado da oficina mecânica. Alega que 

entrou em contato com o réu para acionar a garantia do serviço, 

entretanto, a parte requerida se negou a socorrer o autor, orientando-o a 

refazer o serviço em outra oficina sob a promessa de que iria lhe restituir 

o valor desembolsado. Aduz que despendeu a quantia de R$ 2.190,16 

(dois mil cento e noventa reais e dezesseis centavos) para refazer o 

serviço e que a parte requerida se negou a reembolsar o valor gasto. 

Pugna pela restituição do valor de R$ 3.690,00 (três mil seiscentos e 

noventa reais), bem como a condenação da parte requerida em danos 

morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Junta procuração e 

documentos. Devidamente citada, a parte requerida deixou transcorrer in 

albis o prazo para contestação (Id. 16095680). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. I – Da revelia 

Analisando os autos, extrai-se que a parte requerida foi devidamente 

citada, entretanto, deixou de apresentar contestação, razão pela qual 

decreto a sua revelia. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da 

revelia não é absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser 

afastada diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do 

artigo 370, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, pela qual 

caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE 

PROJETO ARQUITETÔNICO. REVELIA CARACTERIZADA. PRESUNÇÃO 

RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. 

SITUAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A OBRIGATORIEDADE DE 

COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ARTIGO 373, 

INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTOR INTIMADO PARA 

ESPECIFICAR PROVAS. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

ÔNUS NÃO DESEMPENHADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. "A simples decretação da revelia não conduz fatalmente ao 

acolhimento do pedido inicial, pois a presunção dela decorrente, de 

veracidade dos fatos alegados, é somente relativa e não desonera o autor 

de produzir prova bastante para convencer o juiz da prevalência de sua 

tese "  (TJ - S C  -  A C :  0 3 0 9 1 0 1 2 6 2 0 1 6 8 2 4 0 0 2 0  C r i c i ú m a 

0309101-26.2016.8.24.0020, Relator: Fernando Carioni, Data de 

Julgamento: 03/07/2018, Terceira Câmara de Direito Civil) Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte autora, somente não 

se reputarão verdadeiros, quando o contrário resultar da convicção do 

juiz. II – Do julgamento antecipado Inexistem preliminares a serem 

apreciadas. Nos termos do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de 

outras provas”. Impõe-se o julgamento antecipado da presente lide, uma 

vez que é possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo 

proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de 

outras provas. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO 

C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - 

ÔNUS DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da 

lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das 

provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as 

desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do 

art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC). Nesse norte, o Magistrado julga 

de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme 

preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 371 do atual CPC), não havendo, 

portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das 

partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos 

já são o suficiente para formar a sua convicção. 3. Em se tratando de 

questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não 

havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já 

constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme 

preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do atual CPC). (...) (Ap 

78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018) Desta feita, passo ao julgamento antecipado 

da lide, considerando que é possível, pela prova já carreada ao feito, que 

seja proferida uma sentença de mérito. III – Da restituição de valores 

Cuida-se de ação de reparação de danos materiais ajuizada pela parte 

autora em razão de suposta falha na prestação do serviço de retificação 

do motor de seu automóvel. O art. 373, I, II, do Código de Processo Civil 

dispõe que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu 

direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. No caso, a prestação do serviço mecânico pela requerida 

está comprovando pela juntada de nota fiscal de serviço e comprovante 

de pagamento (Id. 11073729), bem como que alguns dias após, em 

04.10.2017, ainda dentro do período de garantia, o veículo retornou a 
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oficina de terceiro para realização de nova retífica de motor (Id. 

11073485), evidenciando o nexo causal entre o defeito alegado e a 

má-prestação do serviço. Por outro lado, a parte requerida deixou 

transcorrer in albis o prazo para contestação, presumindo-se verdadeiros 

os fatos narrados na inicial. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. 

RETÍFICA DE MOTOR. VÍCIO. DANO MATERIAL INDENIZÁVEL. DANO 

MORAL INOCORRENTE. 1. Comprovada, pelos autores, a prestação do 

serviço, o defeito e o nexo de causalidade entre um e outro, a ré somente 

poderia se eximir de sua responsabilidade se demonstrasse a inexistência 

do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, as 

sucessivas idas do veículo à oficina mecânica, mesmo após a retífica do 

motor e dentro do período de garantia conferido, evidenciam o nexo causal 

entre o defeito alegado e a má-prestação do serviço. A empresa 

fornecedora, por sua vez, não logrou produzir prova de sua tese 

defensiva. Dever de reparar o dano emergente, representado pelo valor 

investido para o conserto por terceiro. Art. 20 do CDC. 2. Dano moral 

inocorrente. Mesmo com o reconhecimento da má-prestação do serviço, 

os fatos descritos não implicam violação a atributo da personalidade dos 

autores e configuram mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que 

estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano. 

Ausência de fato excepcional a caracterizar ofensa a direitos da 

personalidade. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 

70077933927, Décima Segunda Câmara Cível,... Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 12/07/2018). (TJ-RS - AC: 

70077933927 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 

12/07/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 17/07/2018) Portanto, a versão probatória de que houve má 

prestação do serviço de retífica do motor de veículo automotor justifica a 

parcial procedência da ação de indenização para o fim de restituírem-se 

ao demandante os valores despendidos com os consertos que se fizeram 

posteriormente necessários. Dessa forma, restando comprovado que o 

autor pagou para refazer o serviço contratado, faz jus ao ressarcimento 

do valor de R$ 2.190,16 (dois mil cento e noventa reais e dezesseis 

centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso. IV – Do 

dano moral Em relação ao dano moral, entendo que o pleito não merece 

prosperar. Isto porque o simples inadimplemento contratual não configura 

a efetiva violação a direito existencial. É possível, sim, que tal fato tenha 

ocasionado insatisfação ao usuário do serviço, o que, entretanto, não 

caracteriza lesão de natureza extrapatrimonial, sendo certo que os reais 

prejuízos sofridos serão suficientemente reparados pela restituição dos 

valores pagos. Trata-se, em verdade, de situação aborrecedora que, 

frise-se, não tem o condão de provocar o dever de indenizar. Neste 

sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - 

DECADÊNCIA DO DIREITO - MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - PRECLUSÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RETÍFICA DE MOTOR - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

APLICABILIDADE - DEFEITO DOS SERVIÇOS - DANO MATERIAL 

PROVADO - PROCEDÊNCIA - LUCROS CESSANTES - PROVA - NÃO 

DESINCUMBÊNCIA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - MEROS 

ABORRECIMENTOS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. (...) 2 - Caracterizada a 

relação de consumo, aplicam-se as regras do CDC. 3 - Provado o defeito 

na prestação dos serviços de retífica do motor do veículo do consumidor, 

impõe-se a condenação da fornecedora na obrigação de reparar o dano 

material. 4 - Não provado o lucro cessante, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 5 - Ainda que o consumidor tenha suportado 

aborrecimentos ou dissabores, é inviável o reconhecimento de dano moral 

por mero descumprimento contratual, vez que ausente a comprovação de 

violação aos direitos da personalidade. (TJ-MG - AC: 10529110029921001 

MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de 

Publicação: 26/07/2019) Dessa forma, diante da ausência de 

comprovação de que o fato narrado na inicial extrapolou a esfera do mero 

aborrecimento, necessário o indeferimento do pleito de indenização por 

danos morais. V – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO o 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de 

Processo Civil, para: a) condenar a parte requerida a restituir o valor de 

R$ 2.190,16 (dois mil cento e noventa reais e dezesseis centavos), com 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC a partir do desembolso; b) indeferir o pedido de 

indenização por danos morais. Diante da sucumbência recíproca, condeno 

as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% 

(cinquenta por cento) para cada e dos honorários advocatícios que fixo 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme 

disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno que se o condenado 

das custas e dos honorários advocatícios for beneficiário da justiça 

gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) 

anos após o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e, com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002007-92.2019.8.11.0003

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:

MURILLO OLIVEIRA BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1002007-92.2019.8.11.0003 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado do(a) 

REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - ES17315-A 

REQUERIDO: MURILLO OLIVEIRA BEZERRA DECISÃO Vistos e 

examinados. Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente 

ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como 

não há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto 

no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005550-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KAINARA TURRA CHAVARELLI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO EDUARDO TURRA CHAVARELLI OAB - MT11156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA CAROLINA RIBEIRO OKAMOTO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OKAMOTO JUNIOR OAB - SP385352 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, 

noticiado nos autos. Defiro o pedido formulado pelos acordantes, 

determinando a suspensão do processo até o cumprimento do acordo 

homologado. Havendo petição da exequente, noticiando o não 

cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Decorrido o 

prazo mencionado no acordo, não havendo manifestação da parte autora, 

tornem os autos conclusos para extinção do processo. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009948-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RH DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME (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:
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MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009948-64.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): RH DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. Cuida-se de Embargos de Declaração apresentados 

tempestivamente, razão pela qual os RECEBO. Nos termos do artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis 

apenas para sanar reais obscuridade ou contradição ou, ainda, para 

suprir omissão verificada no julgado acerca de tema sobre o qual o juízo 

deveria ter-se manifestado, o que não ocorreu na espécie. Inexiste na 

decisão atacada qualquer vício, de modo que incabível a provimento dos 

aclaratórios apresentados. Nesse sentido a orientação jurisprudencial: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO DE CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – 

REDISCUSSÃO DOS FATOS – EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo 

obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), 

merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente 

para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.” (ED 

124380/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018). 

Essa é a lição de Sérgio Pinto Martins: “Os embargos de declaração vêm 

apenas corrigir certos aspectos da sentença, mas não a reformulá-la ou 

modificar seu conteúdo, nem devolvem o conhecimento da matéria 

versada no processo. (...) Não visam os embargos declaratórios a alterar 

o julgado. Trata-se apenas de meio de correção e integração, de um 

aperfeiçoamento da sentença, sem possibilidade de alterar o seu 

conteúdo, porém não para retratação. O juiz não vai redecidir, mas vai 

tornar a se exprimir sobre algo que não ficou claro.” (Direito Processual do 

Trabalho. Atlas, São Paulo: 2000, pág. 419). O que a embargante 

pretende, na verdade, é a modificação do julgado, o que não pode ser 

alcançado pela via eleita. Diante disso e por mais que se procure dar 

largueza à interposição dos embargos declaratórios, não se visualiza o 

vício alegado. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos 

Embargos de Declaração. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003788-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARQUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

GUAIRA COMERCIAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA DEBORAH GORGULHO TIMOTEO DE MIRANDA OAB - 

MS10451-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado entre a parte 

autora e a segunda requerida, conforme consta do termo de audiência. 

Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento do mérito 

com relação à requerida parte do acordo; devendo o feito prosseguir com 

relação ao BANCO BRADESCO. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013908-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1009048-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BARBOZA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CMC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

OLIVEIRA BORGES NEGOCIOS IMOBILIARIOS SCP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001035-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCI SANTANA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001035-25.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARILUCI SANTANA FREITAS REU: CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos e examinados. Cuida-se de 

Embargos de Declaração apresentados tempestivamente, razão pela qual 

os RECEBO. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar reais 

obscuridade ou contradição ou, ainda, para suprir omissão verificada no 

julgado acerca de tema sobre o qual o juízo deveria ter-se manifestado, o 

que não ocorreu na espécie. Inexiste na decisão atacada qualquer vício, 

de modo que incabível a provimento dos aclaratórios apresentados. Nesse 

sentido a orientação jurisprudencial: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

APELAÇÃO DE CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DAS 

HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DOS FATOS – 

EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo obscuridade, omissão ou 

contradição no acórdão (CPC/2015, art. 1.022), merece rejeição os 

embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a 

matéria no interesse da estratégia recursal.” (ED 124380/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018). Essa é a lição de Sérgio Pinto 

Martins: “Os embargos de declaração vêm apenas corrigir certos 

aspectos da sentença, mas não a reformulá-la ou modificar seu conteúdo, 

nem devolvem o conhecimento da matéria versada no processo. (...) Não 

visam os embargos declaratórios a alterar o julgado. Trata-se apenas de 

meio de correção e integração, de um aperfeiçoamento da sentença, sem 
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possibilidade de alterar o seu conteúdo, porém não para retratação. O juiz 

não vai redecidir, mas vai tornar a se exprimir sobre algo que não ficou 

claro.” (Direito Processual do Trabalho. Atlas, São Paulo: 2000, pág. 419). 

O que a embargante pretende, na verdade, é a modificação do julgado, o 

que não pode ser alcançado pela via eleita. Diante disso e por mais que se 

procure dar largueza à interposição dos embargos declaratórios, não se 

visualiza o vício alegado. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO 

aos Embargos de Declaração. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000614-35.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: INES DE FATIMA PONCIO DE SOUZA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

danos morais ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA S/A, por meio da qual a parte autora afirma ser titular da 

Unidade Consumidora descrita na inicial, tendo sido notificada quanto à 

existência de um débito no valor de R$ 8.462,81, referente a uma suposta 

recuperação de consumo. Defende que a cobrança é ilegítima, e pleiteia a 

declaração da inexistência do débito e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido. Citada, a requerida apresentou contestação, 

alegando, em síntese, a legalidade dos procedimentos administrativos 

adotados e a constatação de irregularidades, consistente no faturamento 

irregular, bem como a não comprovação dos mencionados danos morais.. 

Requereu sejam jugados improcedentes os pedidos constantes na 

exordial. A parte autora apresentou impugnação à contestação. Os autos 

seguiram o trâmite regular e, após, vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 01 – DO PEDIDO CONTRAPOSTO. 

Inicialmente registro que deixo de apreciar o PEDIDO CONTRAPOSTO 

formulado pela requerida, por ser incabível no presente rito processual. 

ilustro: “TJ-MT - Apelação APL 00004692820098110041 17710/2013 

(TJ-MT) Jurisprudência•Data de publicação: 13/08/2013 RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TRANSPORTADORA – PAGAMENTO DO 

FRETE DE RESPONSABILIDADE DO DESTINATÁRIO - DUPLICATA EMITIDA 

EM DESFAVOR DA EMPRESA REMETENTE - PROTESTO INDEVIDO DE 

TÍTULO – PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – 

APELO INTERPOSTO POR BELUFFI & NUNES LTDA ME – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PEDIDO CONTRAPOSTO – RITO 

ORDINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO - APELO 

INTERPOSTO POR EVEREST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. - 

INAPLICABILIDADE DO ART. 42 , PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

pessoa jurídica, embora não seja titular de honra subjetiva, a qual é 

inerente às pessoas físicas, é detentora da honra objetiva fazendo jus à 

indenização por dano moral sempre que sua reputação ou imagem forem 

atingidos no meio comercial pelo protesto indevido de duplicata. O protesto 

indevido de duplicata configura dano moral in re ipsa presumido, que 

dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado 

pelas circunstâncias do fato, ainda que se trate de pessoa jurídica. 

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Não há que se falar em 

cerceamento de defesa quando a própria Apelante pugna pelo julgamento 

antecipado da lide, porquanto a matéria posta em apreciação prescindia de 

dilação probatória. Impossibilidade do conhecimento do pedido contraposto 

formulado em ação com rito ordinário, conquanto tal pretensão deveria ter 

sido deduzida por intermédio da reconvenção. A repetição em dobro do 

indébito pressupõe que tenha havido o adimplemento da parcela cobrada 

indevidamente pelo consumidor, conforme previsto pelo artigo 42 , do 

Código de Defesa do Consumidor . (Ap 17710/2013, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 31/07/2013, Publicado no DJE 13/08/2013)”. 02 - DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Inexistem preliminares a serem apreciadas. 

Infere-se dos autos a presença dos requisitos constantes no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, visto que se trata de questão de 

direito, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, razão 

por que é pertinente o julgamento antecipado da lide. 03 - DO MÉRITO DA 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade 

do procedimento adotado pela concessionária na apuração de 

irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora da 

parte autora, o qual ocasionou o débito discutido nos autos, bem como 

eventual configuração do dano moral. Em sede de contestação a empresa 

requerida alegou a ocorrência de irregularidade no medidor da unidade em 

questão e, por conseguinte, uma diferença a menor entre a leitura e o 

efetivo consumo, acrescentando que a cobrança de recuperação de 

consumo é um procedimento comum regulamentado pela ANEEL. Pois bem. 

O art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos 

procedimentos a serem adotados para caracterização e apuração de 

consumo não faturado. “Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

– TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...) § 

5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou 

demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A avaliação técnica 

dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de 

Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que 

com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme 

padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na 

norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor 

requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese 

do § 6º, 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 (...)” Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de 

evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a 

prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao 

contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, com relação às 

exigências do dispositivo legal supra transcrito, assim consta do acervo 

probatório do feito: -A requerida emitiu o TOI, onde consta a assinatura do 

consumidor (inciso I); - A requerida apresentou o laudo pericial, 

informando que o medido foi reprovado (incisos II e III); - A requerida 

apresentou o histórico de consumo da UC (inciso IV), onde consta que 

após a data da inspeção (24/08/2018) não houve um aumento no registro 

de consumo, que pudesse evidenciar que o medidor estava fraudado para 

registrar menos e, depois de ser substituído, o consumo aumento. Pelo 

contrário: - A requerida juntou registros fotográficos (inciso V, alínea “b”). 

Contudo, verifica-se que a inspeção realizada não observou o princípio da 

ampla defesa e do contraditório, uma vez que o consumidor não teve a 

oportunidade de acompanhar a avaliação técnica, realizada em outra 

comarca. Ademais, o que é muito importante observar nos autos, é que o 

histórico de consumo da UC da parte autora indica que, após a 

substituição do medidor, foi registrado um consumo MENOR que o anterior. 
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Ou seja, evidentemente que o medido não estava fraudado! Pois, se o 

medidor estivesse fraudado para registrar um consumo menor que o real, 

após ser substituído por um novo medido, seria logico que o consumo da 

UC deveria aumentar; e, no caso dos autos, o que se verifica é que esse 

consumo até diminuiu. Nestes termos, mostra-se inexigível o débito, uma 

vez que não há provas irrefutáveis da ocorrência da fraude alegada. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA – 

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – 

COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA – SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à concessionária de 

energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor 

de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que 

esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão 

unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no 

equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária. 

(...)”. (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 

11/05/2017). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – 

COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – COBRANÇA INDEVIDA - 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE ADIMPLIDOS – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Incumbe à 

concessionária oportunizar ao usuário o acompanhamento da inspeção 

realizada no medidor de consumo de energia elétrica, entregando, 

mediante recibo, cópia do Termo de Ocorrência de Irregularidade ao 

consumidor ou quem por este presenciou a inspeção, colhendo os dados 

pessoais e rubrica do mesmo para fins de identificação posterior, a rigor 

do artigo 129, §2º da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL.II – (...).” (N.U 

0019499-39.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, 

Publicado no DJE 29/10/2018). “RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - FATURA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE 

OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA 

INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É legítima a 

cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o 

procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento 

estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no 

caso em apreço. (...).” (N.U 1005641-53.2017.8.11.0040, RECURSO 

INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no 

DJE 13/12/2018). DO DANO MORAL A responsabilidade civil deriva da 

transgressão de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou 

extracontratual, com a consequente imposição ao causador do dano do 

dever de indenizar. A depender da natureza da norma jurídica 

pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser contratual ou 

extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em um tripé 

normativo consubstanciado nos arts.186, 187 e 927 do Código Civil. Com 

efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um interesse 

existencial concretamente merecedor de tutela[1]”. Na espécie, além de 

ser legítima a cobrança do valor correspondente à recuperação de 

consumo, não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica e 

nem mesmo a negativação do nome do titular em decorrência do discutido 

débito, de modo que não se verifica a existência de dano moral 

indenizável. Assim, ausente a violação a qualquer direito da 

personalidade, a improcedência do pedido de reparação por danos morais 

é medida que se impõe. 03 – DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para CONFIRMAR a liminar deferida; 

DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$8.462,81, indeferindo 

o pedido de condenação em danos morais. Tendo em vista a sucumbência 

recíproca, CONDENO as partes em litígio ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 20% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, devendo 

as despesas ser suportadas à razão de 50% para cada uma das partes 

(art. 86, CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, 

CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. [1] FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, 

Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009598-42.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: GEISIANY SOUZA SANTOS DA COSTA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

danos morais ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA S/A, por meio da qual a parte autora afirma ser titular da 

Unidade Consumidora descrita na inicial, tendo sido notificada quanto à 

existência de um débito no valor de R$ 5.226,04, referente a uma suposta 

recuperação de consumo. Defende que a cobrança é ilegítima, e pleiteia a 

declaração da inexistência do débito e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido. Citada, a requerida apresentou contestação, 

alegando, em síntese, a legalidade dos procedimentos administrativos 

adotados e a constatação de irregularidades, consistente no faturamento 

irregular, bem como a não comprovação dos mencionados danos morais.. 

Requereu sejam jugados improcedentes os pedidos constantes na 

exordial. A parte autora apresentou impugnação à contestação. Os autos 

seguiram o trâmite regular e, após, vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 01 – DO PEDIDO CONTRAPOSTO. 

Inicialmente registro que deixo de apreciar o PEDIDO CONTRAPOSTO 

formulado pela requerida, por ser incabível no presente rito processual. 

ilustro: “TJ-MT - Apelação APL 00004692820098110041 17710/2013 

(TJ-MT) Jurisprudência•Data de publicação: 13/08/2013 RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TRANSPORTADORA – PAGAMENTO DO 

FRETE DE RESPONSABILIDADE DO DESTINATÁRIO - DUPLICATA EMITIDA 

EM DESFAVOR DA EMPRESA REMETENTE - PROTESTO INDEVIDO DE 

TÍTULO – PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – 

APELO INTERPOSTO POR BELUFFI & NUNES LTDA ME – PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PEDIDO CONTRAPOSTO – RITO 

ORDINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO - APELO 

INTERPOSTO POR EVEREST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. - 

INAPLICABILIDADE DO ART. 42 , PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – 

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

pessoa jurídica, embora não seja titular de honra subjetiva, a qual é 

inerente às pessoas físicas, é detentora da honra objetiva fazendo jus à 

indenização por dano moral sempre que sua reputação ou imagem forem 

atingidos no meio comercial pelo protesto indevido de duplicata. O protesto 

indevido de duplicata configura dano moral in re ipsa presumido, que 

dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado 

pelas circunstâncias do fato, ainda que se trate de pessoa jurídica. 

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Não há que se falar em 

cerceamento de defesa quando a própria Apelante pugna pelo julgamento 

antecipado da lide, porquanto a matéria posta em apreciação prescindia de 

dilação probatória. Impossibilidade do conhecimento do pedido contraposto 

formulado em ação com rito ordinário, conquanto tal pretensão deveria ter 

sido deduzida por intermédio da reconvenção. A repetição em dobro do 

indébito pressupõe que tenha havido o adimplemento da parcela cobrada 

indevidamente pelo consumidor, conforme previsto pelo artigo 42 , do 

Código de Defesa do Consumidor . (Ap 17710/2013, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 31/07/2013, Publicado no DJE 13/08/2013)”. 02 - DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO Inexistem preliminares a serem apreciadas. 

Infere-se dos autos a presença dos requisitos constantes no artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, visto que se trata de questão de 

direito, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, razão 

por que é pertinente o julgamento antecipado da lide. 03 - DO MÉRITO DA 
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INEXISTÊNCIA DO DÉBITO Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade 

do procedimento adotado pela concessionária na apuração de 

irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora da 

parte autora, o qual ocasionou o débito discutido nos autos, bem como 

eventual configuração do dano moral. Em sede de contestação a empresa 

requerida alegou a ocorrência de irregularidade no medidor da unidade em 

questão e, por conseguinte, uma diferença a menor entre a leitura e o 

efetivo consumo, acrescentando que a cobrança de recuperação de 

consumo é um procedimento comum regulamentado pela ANEEL. Pois bem. 

O art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos 

procedimentos a serem adotados para caracterização e apuração de 

consumo não faturado. “Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

– TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...) § 

5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou 

demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A avaliação técnica 

dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de 

Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que 

com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme 

padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na 

norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor 

requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese 

do § 6º, 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 (...)” Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de 

evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a 

prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao 

contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, com relação às 

exigências do dispositivo legal supra transcrito, assim consta do acervo 

probatório do feito: -A requerida emitiu o TOI, onde NÃO consta a 

assinatura do consumidor (inciso I); - A requerida NÃO apresentou o laudo 

pericial, informando que o medidoR foi reprovado (incisos II e III); - A 

requerida apresentou o histórico de consumo da UC (inciso IV), onde não 

há registro algum de consumo em data anterior à inspeção, realizada em 

29/06/2018, o que não permite averiguar se, após a substituição do 

medidor houve aumento de consumo: não foi apresentado o histórico de 

consumo e de contas no período compreendido entre 04/2017 a 07/2018; - 

A requerida juntou registros fotográficos (inciso V, alínea “b”). Contudo, 

verifica-se que a inspeção realizada não observou o princípio da ampla 

defesa e do contraditório, uma vez que o consumidor não estava presente 

no momento da inspeção e, posteriormente, não foi realizado qualquer 

laudo ou avaliação técnica. Ademais, o que é muito importante observar 

nos autos, é que o histórico de consumo da UC da parte autora não indica 

que, após a substituição do medidor, foi registrado um consumo maior que 

o anterior, não evidenciando-se a fraude. Nestes termos, mostra-se 

inexigível o débito, uma vez que não há provas irrefutáveis da ocorrência 

da fraude alegada. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – 

NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à 

concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou 

violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. 

Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito 

proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito 

constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da 

concessionária. (...)”. (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, 

Publicado no DJE 11/05/2017). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – 

COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE 

ADIMPLIDOS – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DEVOLUÇÃO NA FORMA 

SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Incumbe à concessionária oportunizar ao usuário o 

acompanhamento da inspeção realizada no medidor de consumo de 

energia elétrica, entregando, mediante recibo, cópia do Termo de 

Ocorrência de Irregularidade ao consumidor ou quem por este presenciou 

a inspeção, colhendo os dados pessoais e rubrica do mesmo para fins de 

identificação posterior, a rigor do artigo 129, §2º da Resolução n.º 

414/2010 da ANEEL.II – (...).” (N.U 0019499-39.2015.8.11.0041, 

APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). 

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É legítima a cobrança de recuperação de 

consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da 

irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 

414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. (...).” (N.U 

1005641-53.2017.8.11.0040, RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, 

Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). DO DANO MORAL 

A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica 

pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição 

ao causador do dano do dever de indenizar. A depender da natureza da 

norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser 

contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em 

um tripé normativo consubstanciado nos arts.186, 187 e 927 do Código 

Civil. Com efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um 

interesse existencial concretamente merecedor de tutela[1]”. Na espécie, 

além de ser legítima a cobrança do valor correspondente à recuperação 

de consumo, não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

e nem mesmo a negativação do nome do titular em decorrência do 

discutido débito, de modo que não se verifica a existência de dano moral 

indenizável. Assim, ausente a violação a qualquer direito da 

personalidade, a improcedência do pedido de reparação por danos morais 

é medida que se impõe. 03 – DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para CONFIRMAR a liminar deferida; 

DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$5.226,04, indeferindo 

o pedido de condenação em danos morais. Tendo em vista a sucumbência 

recíproca, CONDENO as partes em litígio ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 20% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, devendo 

as despesas ser suportadas à razão de 50% para cada uma das partes 

(art. 86, CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, 

CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. [1] FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, 

Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014. Juiz(a) de Direito

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002637-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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ASBAPI-ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS 

DO BRASIL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002637-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FRANCISCA 

GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CIBELE SILVA PRIETCH 

FALCA PAGNO POLO PASSIVO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS 

APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL e outros (2) 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: 03/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002642-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALVES DA ROCHA (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. 1002642-39.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:AGUINALDO 

ALVES DA ROCHA 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: 03/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002655-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME MACEDO JUNIOR (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. 1002655-38.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JAIME MACEDO 

JUNIOR 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: 03/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002658-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GABRIEL DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002658-90.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DANILO GABRIEL 

DE SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 03/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002668-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002668-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO FERREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002669-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE BAKARAE ETUJE (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. 1002669-22.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GISELE 

BAKARAE ETUJE 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: 04/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002676-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILFRAN BISPO PEREIRA (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. 1002676-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GILFRAN BISPO 

PEREIRA 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: 04/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 
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RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002677-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELEN RUBIA DOS SANTOS MARTINS DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002677-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:HELEN RUBIA 

DOS SANTOS MARTINS DA SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO 

PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011579-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINALDO RODRIGUES CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29398422) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 19 de fevereiro de 

2020. DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011227-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29414482) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 19 de fevereiro de 

2020. DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002705-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR FERNANDES ANTONIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MARCOS CAMPOS DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002705-64.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ODAIR 

FERNANDES ANTONIO POLO PASSIVO: ALESSANDRO MARCOS 

CAMPOS DE SOUSA 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: 03/06/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002707-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002707-34.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANDRE LUIZ 

GOMES DURAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIZ GOMES 

DURAN POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 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: 03/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002711-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002711-71.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANDRE LUIZ 

GOMES DURAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIZ GOMES 

DURAN POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 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: 03/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002726-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA MONIZE GRACHET MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUVANE PUNDRICH (REQUERIDO)

DANYELLE PUNDRICH VALADAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002726-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NATALIA 

MONIZE GRACHET MACHADO POLO PASSIVO: LOUVANE PUNDRICH e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 03/06/2020 Hora: 14:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002731-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARCELA DA SILVA (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. 1002731-62.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSANGELA 

MARCELA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 03/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002732-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA GRACIELLA DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002732-47.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FABIANA 

GRACIELLA DIAS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 15:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002738-54.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002738-54.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FABIO 

RODRIGUES DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002746-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CLARA FERNANDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002746-31.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SIMONE CLARA 

FERNANDES SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002747-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RICARDO DOS SANTOS LOPES (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. 1002747-16.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JEFERSON 

RICARDO DOS SANTOS LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho 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)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001963-39.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE BEZERRA DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A visto,etc. A autora da 

presente ação comunicou o descumprimento de ordem judicial pela 

empresa requerida e, assim, requereu que seja determinada a majoração 

da multa diária pelo descumprimento da decisão judicial. Pois bem. 

Analisando detidamente o processo, aparentemente constata-se 

descumprimento de ordem judicial proferida neste processo, consistente 

no reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora nº 6/139049-1, bem como, de abster-se de incluir seu nome 

nos órgãos de proteção ao credito. Por tais considerações, acolho o pleito 

formulado pela parte autora, e, em consequência nos termos do art. 300 

do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95, DETERMINO 

que a parte reclamada providencie no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o 

cumprimento da medida liminar deferida. Caso a parte reclamada não 

cumpra esta determinação judicial no prazo estabelecido, desde já, majoro 

a multa diária fixada para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem 

prejuízo de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do Código Penal) 

e outras sanções a serem aplicadas cumulativamente, conforme o caso. 

Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002606-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002606-94.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL 

LTDA Vistos, etc. Em análise ao preâmbulo da petição inicial, verifico a 

AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO POLO ATIVO, 

estando em total dissonância com o artigo 320 do Código de Processo 

Civil. Nesse sentido, veja-se o que dispõe o artigo 320 do Código de 

Processo Civil,in verbis: Art. 320 -A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Desta feita, 

providencie o requerente o documento comprovante de seu endereço, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Após, tomadas 

as providências, voltem-me conclusos com urgência para apreciação do 

pedido liminar. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002460-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY DE SOUZA MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002460-53.2020.8.11.0003. 

AUTOR: VALDECY DE SOUZA MACEDO REU: OI MÓVEL S/A Vistos, etc. 

Em análise ao preâmbulo da petição inicial, verifico a AUSÊNCIA DO 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DO POLO ATIVO, estando em 

total dissonância com o artigo 320 do Código de Processo Civil. Nesse 

sentido, veja-se o que dispõe o artigo 320 do Código de Processo Civil,in 

verbis: Art. 320 -A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Desta feita, providencie o 

requerente o documento comprovante de seu endereço, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Após, tomadas as 

providências, voltem-me conclusos com urgência para apreciação do 

pedido liminar. Às providências, 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: 1002753-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CLARA FERNANDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002753-23.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SIMONE CLARA 

FERNANDES SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 14:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002755-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002755-90.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANDRE LUIZ 

GOMES DURAN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIZ GOMES 

DURAN POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO 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: 08/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014494-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 CARTA DE INTIMAÇÃO - 

AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH PROCESSO n. 

1014494-94.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: EDSON PEREIRA 

PORTELA Endereço: RUA TRES, 339, SERRA DOURADA, RONDONÓPOLIS 

- MT - CEP: 78700-002 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

Endereço: BANCO BRADESCO, RUA BARÃO DE MELGAÇO 3475, 

CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-908 Senhor(a): REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO. A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo passivo, 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 descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 Hora: 16:00. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar 

de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será 

buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada de 

qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, 

ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. RONDONÓPOLIS, 19 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 
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processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014494-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002757-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES BATOCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002757-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ARISTIDES 

BATOCHIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA 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: 08/06/2020 Hora: 14:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002772-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RICARDO DOS SANTOS LOPES (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. 1002772-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JEFERSON 

RICARDO DOS SANTOS LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002778-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE ALMEIDA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL MUTZENBERG ANDRADE 02481969103 (REQUERIDO)

GABRIEL MUTZENBERG ANDRADE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002778-36.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RENATO DE 

ALMEIDA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO BINOTTO 

PEREIRA POLO PASSIVO: GABRIEL MUTZENBERG ANDRADE e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002789-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE ALMEIDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL MUTZENBERG ANDRADE 02481969103 (REQUERIDO)

GABRIEL MUTZENBERG ANDRADE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002789-65.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RENATO DE 

ALMEIDA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO BINOTTO 

PEREIRA POLO PASSIVO: GABRIEL MUTZENBERG ANDRADE e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002791-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE ALMEIDA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL MUTZENBERG ANDRADE 02481969103 (REQUERIDO)

GABRIEL MUTZENBERG ANDRADE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002791-35.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RENATO DE 

ALMEIDA ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO BINOTTO 

PEREIRA POLO PASSIVO: GABRIEL MUTZENBERG ANDRADE e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 15:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 
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de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002803-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON WELBERT DE MATOS (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. 1002803-49.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JEFERSON 

WELBERT DE MATOS 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: 08/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002813-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BERTICELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002813-93.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO BERTICELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE 

LIMA CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002815-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ALVES AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1002815-63.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANDRESSA 

ALVES AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ELISA SENA 

MIRANDA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 09/06/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002816-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ALVES AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002816-48.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANDRESSA 

ALVES AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ELISA SENA 

MIRANDA 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: 09/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002817-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON FERREIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002817-33.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROBERSON 

FERREIRA DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ELISA SENA 

MIRANDA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001109-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADROALDO DA SILVA GERMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011321-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CECILIA QUEIROZ RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29428469) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 19 de fevereiro de 

2020. DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1011432-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM DUARTE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29418458) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 19 de fevereiro de 

2020. DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012067-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados das partes autora e requerida 

para tomar ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012022-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI DA SILVA MARTINS (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))

 

Procedo com a intimação dos advogados das partes autora e requerida 

para tomar ciência da audiência conciliatória redesignada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002378-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU VALMIR REINEHR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002378-22.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: IRINEU VALMIR REINEHR 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 IRINEU VALMIR REINEHR, 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 do enfermo, o qual não pode mais esperar diante da necessidade do 

medicamento prescrito pelo médico, qual seja, SPIRIVA 2,5 MG (duas 

aplicações por 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 do 

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 ASMA (CID 

J-45.9) bem como o agravamento da saúde do paciente, caso não receba 

o medicamento requerido, com urgência. Assim, frente à situação de 

urgência narrada e, de todo o exposto, para garantia da vida e da saúde 

do 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 PLEITEADA, e, em consequência, determino que o MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS/MT, independentemente de óbices burocráticos, 

providencie o medicamento prescrito pelo médico, qual seja, SPIRIVA 2,5 

MG (duas aplicações por dia), em favor do paciente IRINEU VALMIR 

REINEHR, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, garantindo ao mesmo o 

tratamento de saúde adequado, EM REGIME DE URGÊNCIA, assegurando, 

dessa forma ao 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 do réu, 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 
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(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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002427-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN FERNANDO DOURADO DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002427-63.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALAN FERNANDO DOURADO DE LIMA REQUERIDO: UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. A parte autora formula em peça 

vestibular, pedido de tutela de urgência, objetivando que seja determinado 

ao IES a emitir o valor da rematrícula correto e proporcional ao tempo do 

semestre a ser cursado com base na matéria de TCC II. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos do Código de Processo Civil. Quanto ao 

pleito de tutela de urgência, de início, cabe destacar que não há óbice para 

eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos Juizados 

Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados Especiais 

Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais). A 

questão posta nos autos requer profunda análise da verossimilhança do 

direito invocado na exordial, sendo que para deferimento da tutela de 

urgência se faz necessária à existência de prova inequívoca, a 

verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de dano 

irreparável e de difícil reparação. E, nos termos do art. 300, caput, do 

Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência é 

necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, §3º, do CPC). A 

verossimilhança das alegações está presente, porem há fundado receio 

de dano irreparável em atender o postulado pela autora, assim, INDEFIRO 

O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, visto que a cognição sumária do 

direito e a tutela de urgência devem estar em consonância com o 

ordenamento processual e se ater ao que estabelece o artigo 300 do 

Código de Processo Civil e seus incisos. No mais, cite(m)-se e notifique(m)

-se o (a) (s) Reclamado (a) (s) de todo o teor da presente ação (cópia 

anexa), bem como para que compareça(m) perante este Juizado Especial 

Cível, no Fórum desta Comarca, em audiência designada, advertindo-o (a) 

(s) de que o seu não comparecimento poderá (ao) lhe(s) acarretar 

prejuízos, como o de serem consideradas como verdadeiras as alegações 

iniciais e proferido o julgamento, de plano (arts. 18, § 1º e 20 da Lei n.º 

9.099/95). Notifique(m)-se o (a) (s) Reclamante(s), constando da 

intimação que sua(s) ausência(s) implicará (ão) extinção do feito, na 

forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015034-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE A. DE PAULA - CHURRASCARIA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE OLIVEIRA LESSA OAB - MT19759/O (ADVOGADO(A))

ARTHUR GOUVEIA MARCHESI OAB - MT24896/O (ADVOGADO(A))

JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI OAB - SP0370390A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1015034-45.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TATIANE A. DE PAULA - CHURRASCARIA - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em atenção à 

certidão retro, chamo o feito à ordem e torno sem efeito o despacho 

anteriormente publicado. Por conseguinte, RECEBO a petição 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 que não é o caso de improcedência liminar do pedido, conforme 

disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. A questão posta na 

inicial requer profunda análise da verossimilhança do direito invocado, 

sendo que os elementos autorizadores da medida não se encontram 

sobejamente provados. Diante disto, postergo a apreciação do pleito 

liminar para depois do contraditório. No mais, CITE-SE a parte requerida, 

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 ou contiver pedido contraposto, o que deverá ser certificado 

pela Secretaria. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001705-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON VIEIRA DE ASSUMPCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SALLES OAB - MT15986/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAM MT (REQUERIDO)

CHEFE DOS AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001705-29.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MILTON VIEIRA DE ASSUMPCAO REQUERIDO: CHEFE DOS 

AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, PRESIDENTE DO DETRAM MT Vistos, etc. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos do Código de Processo 

Civil. Quanto ao pleito de tutela de urgência, de início, cabe destacar que 

não há óbice para eventual concessão de tutela antecipada no âmbito dos 

Juizados Especiais, consoante orienta o Enunciado nº 03 dos Juizados 

Especiais Estaduais e nº 26 do FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais). A questão posta nos autos requer profunda análise da 

verossimilhança do direito invocado na exordial, sendo que para 

deferimento da tutela de urgência se faz necessária à existência de prova 

inequívoca, a verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de 

dano irreparável e de difícil reparação. A verossimilhança das alegações 

está presente, porem há fundado receio de dano irreparável em atender o 

postulado pela autora, assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, visto que a cognição sumária do direito e a tutela de urgência 

devem estar em consonância com o ordenamento processual e se ater ao 

que estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil e seus incisos. 

No mais, CITE-SE o reclamado, 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. Isento de custas. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002757-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTIDES BATOCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002757-60.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ARISTIDES BATOCHIO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a parte requerida restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora nº 6/103894-2. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

No caso vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência 

liminar do pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo 

Civil. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos com ela 

acostados, verifico a presença dos requisitos para a concessão da tutela 

provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa aparência do direito 

pleiteado reside na notícia de que o reclamante não reconhece o consumo 

de energia faturado e cobrado desde o mês de outubro /2019, no qual vem 

recebendo faturas muito além do real consumo. Ocorre que, diante da 

ausência de pagamento das referidas faturas, a reclamada suspendeu o 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, o qual aponta para a possibilidade da concessão da 

liminar, à vista da probabilidade de veracidade dos argumentos trazidos. 

De outra banda, o perigo da demora é evidente, pois a parte reclamante 

encontra-se na residência sem energia elétrica, demonstrando-se 

evidente que tal suspensão de energia, já está acarretando diversos 

prejuízos à parte autora e sua família, quanto mais à hipótese de aguardar 

até o final da demanda. Por outro lado, conceder a tutela de urgência, não 

acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de 

questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, 

DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a parte reclamada providencie o restabelecimento o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte 

reclamante UC nº 6/103894-2, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas. Caso a parte reclamada não cumpra esta determinação judicial no 

prazo estabelecido, fixo a pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do 

Código Penal) e outras sanções a serem aplicadas cumulativamente, 

conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação. DEFIRO 

a inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do pólo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Considerando a 

urgência que o caso requer, com fundamento nos §§3º e 4° do artigo 674 

da CNGC, determino o cumprimento do mandado, inclusive por Oficial de 

Justiça Plantonista, se for o caso. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE 

IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832934 Nr: 6508-14.2016.811.0003

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ASM, ASDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOM, MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12462

 Intimação da advogada da parte requerida Drª. Marinalva Ramos 

Rodrigues, inscrita na OAB/MT sob o nº. 12.462, para apresentação de 

Memoriais Finais, no prazo legal.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 899871 Nr: 1009677-55.2017.811.0003

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNP, LMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 

CIDADANIA E CONSUMIDOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30 (TRINTA)

Nome do(a) Citando(a):LUZIA MARTINS PIRES, atualmente estando em 

lugar incerto e não sabido.

Resumo da Incial:O Ministério Público Estadual, propôs Ação de Destituição 

do Poder Familiar Com Pedido Liminar C/C Representação Para Apuração 

de Infração Administrativa com relação à criança E.M.P, que se 

encontrava em situação de risco devido a conduta do genitor, que desde 

os seus nove anos de idade vinha sofrendo abusos sexuais praticados 

pelo genitor, sendo que dos referidos abusos adveio uma gestação que 

culminou no nascimento do infante G. Pelo que verifica, na companhia dos 

genitores, estará a filha desamparada e privada do saudável e 

imprescindível convívio com uma família digna, razão pela qual se mostra 

necessário e pertinente o ajuizamento da presente ação, visando garantir 

o desenvolvimento físico, mental, moral e social e condições de liberdade e 

dignidade. Pelos fatos narrados, se observa que o Requerido, com suas 

condutas sexuais criminosas em relação à filha e sob a convivência e/ou 

omissão da requerida, incorrem na infração de descumprir os deveres 

inerentes ao poder familiar.

Decisão/Despacho:Visto.

Considerando a carta precatória que retornou com a diligência NEGATIVA 

para citação da requerida LUZIA MARTINS PIRES, determino que 

expeça-se CITAÇÃO POR EDITAL da referida senhora. No mais, com ou 

sem defesa, certifique-se e conclusos.

Nome e cargo do digitador:Lecy Maria de Araújo

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 929884 Nr: 4766-46.2019.811.0003

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ARBDO, RDOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30 (TRINTA)

Nome do(a) Citando(a):PATRÍCIA BENITES GUERREIRO DE SOUZA, 

estando atualmente em lugar incerto e não sabido.

Resumo da Incial:O Ministério Público propôs ação de Distituição do Poder 

Familiar c/c Adoção com Pedido de Tutela Provisória em face da Genitora 

Patrícia Benites Guerreiro de Souza, relativamente à criança C.G., com 

adoção em favor de Aline R.B. de Oliveira e de Rafael de O. Barretos, 

conforme consta nos autos a Requerida descumpriu os deveres do poder 

familiar em relação a infante substiuída, no dia 21/07/2019 a Srª. Patrícia 

deu entrada na Maternidade da Santa Casa em trabalho de parto, sem ter 

feito pré-natal e sem acompanhante, tendo relatado que havia feito uso de 

pasta base naquele dia. A Magistrada em sua decisão, detrminou ao 
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Conselho Tutelar que tão logo a criança receba alta, deverá a mesma ser 

acolhida na Casa Abrigo. Quanto ao pai da criança, a única informação 

que consta é que o mesmo é presidiário, informação esta passada pela 

Assistente Social da maternidade, que alegou que a requerida se negou 

em fornecer qualquer informação sobre o genitor. Logo após o nascimento 

da criança, a mesma foi diagnosticada com sífilis e precisou ficar 

internada por 10 (dez) dias, para tratamento e que sua mãe estava sendo 

negligente com a filha, o qual não prestava os devidos cuidados diários a 

recém-nascida, passava a maior parte do tempo dormindo e quando 

acordava se apresentava agitada e confusa, alem disso, a mesma estava 

amamentando sem consentimento médico, uma vez que a amamentação 

era desaconselhada, dado o quadro de saúde da filha. Outrossim, não é 

demais ressaltar a conduta inadequada da Requerida desde a gestação, 

que além de não fazer o pré-natal, ainda fazia uso de entorpecentes e 

recusou a fazer o tratamento contra drogadição ofertado, sendo estas 

razões pelas quais o Ministério Público ajuizou a presente ação, a fim de 

acautelar a integridade física e emocional da criança que está bem 

adaptada ao ambiente familiar dos guardiões e estes tem a intienção de 

regularizar a adoção e não há dúvidas de que seria a situação melhor 

atender o interesse da infante.

Decisão/Despacho:Isto posto, DECRETO LIMINARMENTE a suspensão do 

poder familiar da requerida PATRICIA BENITES GUERREIRO DE SOUZA em 

relação à filha CLARA GUERREIRO, o que faço com fulcro no artigo 157 do 

E.C.A. c/c o 300, do Código de Processo Civil, mantendo a guarda já 

deferida em favor do casal Rafael e Aline, no qual fixo o prazo inicial de 06 

(seis) meses para o estágio de convivência, sendo que para tanto 

determino a realização de estudos psicossociais bimestrais que deverão 

ser realizados pela equipe da Casa Abrigo, a fim de acompanhar a 

adaptação da criança no contexto familiar dos adotantes e se a adoção 

atenderá aos interesses da criança.

 Outrossim, adstrito ao pedido de retificação do assento de nascimento de 

Clara, infiro que desde que a criança foi entregue aos adotantes ela vem 

sendo chamada de Lorena, visando lhe dar a certeza de uma nova vida e 

uma perspectiva de um futuro melhor, ressaltando-se que a mãe biológica 

sequer à registrou, pois tal registro foi confeccionado por determinação 

deste juízo e o nome foi escolhido pela equipe de agentes da infância para 

dar cumprimento a referida determinação. Ademais, a criança possui 

pouco mais de 04 (quatro) meses e é de bom alvitre que ela já vá se 

acostumando, além do ambiente familiar que vem sendo-lhe propiciado 

como o nome que lhe foi dado com todo amor e carinho.

 Deste modo, manter a documentação da criança com dados que destoam 

da realidade por ela vivenciada, a coloca em situação confusa, pois os 

dados não estão em sintonia com a vida da mesma.

 Por tais razões, melhor se mostra modificar os elementos 

constrangedores – quantas vezes forem necessárias, desde que tais 

mutações sirvam ao bem-estar e à higidez da criança, afinal de contas 

meros papeis não podem ser mais importantes do que as pessoas que 

eles retratam em seu interior.

Frente o exposto, DEFIRO, com amparo no artigo 300 do CPC e alicerçado 

no artigo 227 da constituição Federal, a tutela provisória de urgência para 

também DECRETAR a RETIFICAÇÃO do assento de nascimento da 

adotante CLARA GUERREIRO para: Nome – LORENA RIBEIRO BARRETOS 

DE OLIVEIRA, retirar o nome da mãe biológica PATRICIA BENITES 

GUERREIRO e incluir como genitores RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETOS e 

ALINE RIBEIRO BARRETOS DE OLIVEIRA, avós paternos ADÃO JOSÉ DE 

OLIVEIRA e ELI AGUIAR DE OLIVEIRA, avós maternos SIDNEI FÉLIX 

BARRETOS e SÔNIA DE FÁTIMA RIBEIRO BARRETOS, permanecendo 

inalterados os demais dados do registro.

Por fim, considerando a ausência de localização da requerida, pois se 

encontra em lugar incerto e não sabido, CITE-SE a mesma, VIA EDITAL, 

para que no prazo legal apresente resposta escrita, certificando-se o 

decurso do prazo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nome e cargo do digitador:Lecy Maria de Araújo

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002638-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO MONTAGNA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1002638-02.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARCIO 

ANTONIO MONTAGNA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDMAR PORTO 

SOUZA POLO PASSIVO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED 

FIN E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 04/06/2020 Hora: 09:20 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002653-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULI CARLA DE SOUZA ALVES (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. 1002653-68.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JULI CARLA DE 

SOUZA ALVES 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: 04/06/2020 

Hora: 09:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002662-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002662-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA DA 

CONCEICAO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 04/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002663-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA LEANDRO MENDES (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. 1002663-15.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DAIANA 

LEANDRO MENDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 
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MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 04/06/2020 Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002664-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN BUENO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002664-97.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALAN BUENO 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

04/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011797-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO SEVERINO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1011797-03.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DAMIAO SEVERINO GOMES REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO SA Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. Passo a análise de 

MÉRITO. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de indenização por danos morais e materiais, promovida em face 

de BANCO BRADESCO S.A requerendo, em síntese, a condenação da 

reclamada ao pagamento de indenização e a declaração de inexigibilidade 

de um débito no importe de R$ 569,21 (Quinhentos e sessenta e nove 

reais e vinte e um centavos), inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

em 22.03.2018. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato 

com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 

dano Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. Assim, a ré não fez prova de 

que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam 

incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente as duas 

anotações da empresa no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 569,21 

(Quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos), inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito em 22.03.2018, discutidos nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a estes débitos; Deixo de 

condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 
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pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura digital. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002670-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRACINDA APARECIDA ANUNCIACAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002670-07.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GRACINDA 

APARECIDA ANUNCIACAO SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 04/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002694-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILFRAN BISPO PEREIRA (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. 1002694-35.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GILFRAN BISPO 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

04/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015798-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KESSI DIONI DE LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1015798-31.2019.8.11.0003 POLO ATIVO: KESSI DIONI DE 

LIMA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: AVON COSMETICOS LTDA. 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO, da parte AUTORA acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 04/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100. Rondonópolis, 19 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON DA SILVA LIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUZICLEI MAINARDES RODRIGUES OAB - MT7812/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001587-53.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: AILTON DA 

SILVA LIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EUZICLEI MAINARDES 

RODRIGUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

13/05/2020 Hora: 15:20, no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 

Rondonópolis, 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MACKSUEL SILVA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUZICLEI MAINARDES RODRIGUES OAB - MT7812/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001585-83.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: MACKSUEL 

SILVA DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EUZICLEI 

MAINARDES RODRIGUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 13/05/2020 Hora: 15:00, no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 

Rondonópolis, 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZILDA ALMEIDA OSSUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUZICLEI MAINARDES RODRIGUES OAB - MT7812/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001584-98.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: MARIA ZILDA 

ALMEIDA OSSUNA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EUZICLEI 

MAINARDES RODRIGUES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 13/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 

Rondonópolis, 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015975-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY OQUINTO CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1015975-92.2019.8.11.0003 POLO ATIVO: WANDERLEY 

OQUINTO CAMARA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS 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: 04/06/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis,19 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002189-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELVINA APARECIDA BORTOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da r. decisão proferida no evento 29306432 a seguir transcrita: " 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a requerida, providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do 

nome da parte autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente 

com relação ao débito objeto desta ação, no valor de R$ 99,93 (noventa e 

nove reais e noventa e três centavos), referente ao contrato de nº 

0281042184, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da 

presente demanda, sob pena de incorre em crime de desobediência."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011828-23.2019.8.11.0003

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:

LUCIANA DOS SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EXEQUENTE, DR. WAGNER MAX TAVARES 

DOS SANTOS SILVA OAB-MT 15.472, DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO NO PRESENTE FEITO PARA O DIA 11/12/19 ÀS 

14:10HORAS A SE REALIZAR NA SALA DE AUDIÊNCIA DOS 

CONCILIADORES (TÉRREO).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011828-23.2019.8.11.0003

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:

LUCIANA DOS SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão CONSIDERANDO a citação negativa 

(protocolo 28671435), bem como a r. decisão lançada no protocolo 

24788289 - "Decorrido o prazo, intime-se o exequente para que, no prazo 

de 10 (dez) dias se manifeste requerendo o que entender de direito e 

após, voltem-me os autos conclusos para deliberação", intimo o Exequente 

para manifestação em 10 dias. RONDONÓPOLIS, 19 de fevereiro de 2020. 

JOSE APARECIDO FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2º JUIZADO 

ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002712-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA MONIZE GRACHET MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUVANE PUNDRICH (REQUERIDO)

DANYELLE PUNDRICH VALADAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002712-56.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NATALIA 

MONIZE GRACHET MACHADO POLO PASSIVO: LOUVANE PUNDRICH e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 04/06/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002717-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA MONIZE GRACHET MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUVANE PUNDRICH (REQUERIDO)

DANYELLE PUNDRICH VALADAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002717-78.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NATALIA 

MONIZE GRACHET MACHADO POLO PASSIVO: LOUVANE PUNDRICH e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 04/06/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014825-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO SOARES NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1014825-76.2019.8.11.0003 POLO ATIVO: JOAO ANTONIO 

SOARES NETO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 08/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 

Rondonópolis, 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002725-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA MONIZE GRACHET MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUVANE PUNDRICH (REQUERIDO)

DANYELLE PUNDRICH VALADAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002725-55.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NATALIA 

MONIZE GRACHET MACHADO POLO PASSIVO: LOUVANE PUNDRICH e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 04/06/2020 Hora: 14:40 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 137 de 693



RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002729-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILFRAN BISPO PEREIRA (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. 1002729-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GILFRAN BISPO 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

04/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002734-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILTAIR FERREIRA MARTINS (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. 1002734-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ILTAIR FERREIRA 

MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 04/06/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002739-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON RICARDO DOS SANTOS LOPES (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. 1002739-39.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JEFERSON 

RICARDO DOS SANTOS LOPES 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 vespertino Data: 04/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012731-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. C. DE ALMEIDA - ME (INTERESSADO)

NOELMA CLAUDIO DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO DIAS OAB - MT0014574A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012731-58.2019.8.11.0003 POLO ATIVO: OELMA 

CLAUDIO DE ALMEIDA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FERNANDO ROBERTO DIAS POLO PASSIVO: CLARO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 04/06/2020 Hora: 15:2, no endereço: Rua Rio Branco, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100. Rondonópolis, 19 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002744-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CLARA FERNANDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002744-61.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SIMONE CLARA 

FERNANDES SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 04/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002752-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CLARA FERNANDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002752-38.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SIMONE CLARA 

FERNANDES SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 08/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002766-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CLARA FERNANDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002766-22.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SIMONE CLARA 

FERNANDES SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 
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período matutino Data: 08/06/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012943-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR BONAFE - ME (REQUERENTE)

JULIANO LOPES LELLIS (REQUERENTE)

LEANDRO CORDEIRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE MORAES RIBEIRO LEITE OAB - GO53192 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL AGROSOL DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

TRANSPORTES RODOVIARIOS PETROVINA - EIRELI - ME (REQUERIDO)

G-8 ARMAZENS GERAIS LTDA - ME (REQUERIDO)

AFG BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1012943-79.2019.8.11.0003 POLO ATIVO: JANDIR BONAFE 

- ME e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VANESSA DE 

MORAES RIBEIRO LEITE POLO PASSIVO: TRANSPORTES RODOVIARIOS 

PETROVINA - EIRELI - ME e outros (3) 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: 

04/06/2020 Hora: 15:40, no endereço: Rua Rio Branco, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 

Rondonópolis, 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002785-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DOMINGAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002785-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MIRIAN 

DOMINGAS PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL CELINO 

DA SILVA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 08/06/2020 

Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002788-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA RECIDIVI (AUTOR)

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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1002788-80.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VANESSA 

RECIDIVI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANNE CAROLINE ESCAME 

SANTOS, EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI 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: 08/06/2020 Hora: 08:40 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002797-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON WELBERT DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002797-42.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JEFERSON 

WELBERT DE MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

08/06/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002807-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BERTICELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002807-86.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLOS 

ALBERTO BERTICELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA ALINE 

LIMA CARVALHO BEDIN POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 08/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002810-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA MONIZE GRACHET MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOUVANE PUNDRICH (REQUERIDO)

DANYELLE PUNDRICH VALADAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002810-41.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NATALIA 

MONIZE GRACHET MACHADO POLO PASSIVO: LOUVANE PUNDRICH e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 08/06/2020 Hora: 09:40 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002812-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002812-11.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NAIR DE SOUZA 

RIBEIRO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 08/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 
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CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002814-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALIVENILTO DIAS ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002814-78.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALIVENILTO 

DIAS ROCHA 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: 08/06/2020 

Hora: 10:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 19 de fevereiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907636 Nr: 7545-08.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIA DOMINGA ROSSATTO, ITALO 

EMANUEL ROSSATO DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Intimação do advogado doutor Luis Fernando Tavares da Silva, para 

audiência designada às fl. 50.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015975-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY OQUINTO CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA 

LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1015975-92.2019.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 10.385,84 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: WANDERLEY OQUINTO CAMARA Endereço: RUA 

ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 5544, VILA OLINDA 2, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-704 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 

BLOCO A, 504, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 04/06/2020 

Hora: 14:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). RONDONÓPOLIS, 19 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002524-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS VIEIRA PEDRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ALVES DE FREITAS OAB - MT27583/O (ADVOGADO(A))

VANESSA ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT27396/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002524-63.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ELIAS VIEIRA PEDRO REU: OI BRASILTELECOM Vistos. Cuida-se 

de Ação Declaratória de Inexistência Débito com Indenização por Danos 

Morais, onde a parte autora postula concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida exclua seu nome dos cadastros de 

inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, haja vista que o 

débito cobrado encontra-se devidamente pago. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que a parte autora alega 

em síntese, que o adimplemento do referido débito, foi devidamente pago 

no dia 12/08/2019. Ocorre que o reclamante teve seu nome incluso nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito mesmo após quitado o referido débito. A 
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verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu banco de 

dados, bem como o comprovante de pagamento do referido débito. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister 

frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Desta banda, considerando que o débito que 

ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito é objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome 

excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a requerida, providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do 

nome da parte autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente 

com relação ao débito objeto desta ação, no valor de R$ 125,51 (cento e 

vinte e cinco reais e vinte e um centavos), referente ao contrato de nº 

0000005050046137, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final 

da presente demanda, sob pena de incorre em crime de desobediência. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002615-56.2020.8.11.0003. 

AUTOR: AILTO GOMES PEREIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito e Condenação em Danos Morais, onde a parte 

autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida exclua seu nome dos Cadastros de Proteção 

ao Crédito, bem como que retire o protesto feito em seu nome junto ao 4º 

tabelionato de notas e protestos de títulos de Rondonópolis-MT e ainda, 

que suspenda as cobranças dos débitos objetos desta lide. Primeiramente, 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. 

Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e documentos a ela 

acostados, bem como das razões apresentadas, não vislumbro de plano a 

presença dos requisitos que possam amparar a tutela vindicada. Isso 

porque, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para 

concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente 

apresente os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Notadamente, no 

caso dos autos, verifico a ausência de um dos requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória e ou tutela de evidência, qual seja, 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in 

mora), haja vista que a parte autora possui outros registros no 4º 

Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Rondonópolis – MT. Nesta 

senda, a não concessão da tutela de urgência, nesta fase processual, 

não acarretará nenhum dano irreparável ou de difícil reparação à parte 

autora, pois a existência de outros registros nos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda impedirá o demandante de celebrar qualquer relação 

comercial no mercado de consumo. De mais a mais, a urgência alegada 

pela parte requerente não chega a impor que não se possa aguardar a 

realização da audiência conciliatória e, se for o caso, o contraditório e a 

instrução processual. Também, não é o caso de tutela de evidência, haja 

vista que a questão posta em juízo não se adequa a nenhuma das 

hipóteses do art. 311 do Código de Processo Civil. Assim, sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, o indeferimento do pedido de tutela de 

urgência é medida que se impõe. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência nesta fase do processo, por entender que ausentes os 

requisitos necessários à concessão, em consonância com o ordenamento 

processual e com o artigo 300 do Código de Processo Civil. CITEM-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpram-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014675-95.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: IRENE ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de ação sob 

o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre as partes em epígrafe. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Passo ao 

exame do mérito. Consigno que a questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso sub judice, por se 

tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com 

base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), 

deixo de examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no 

mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à 

parte. Análise do Mérito. Em síntese a parte reclamante afirma que soube 
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pelos vizinhos que a parte reclamada havia retirado o relógio medidor de 

sua unidade consumidora. Posteriormente recebeu uma fatura com 

valores exorbitante referente a uma anomalia encontrada em seu medidor. 

Ao final recorre ao judiciário pleiteando a declaração de inexistência de 

débitos, tendo em vista, que a reclamada não atendeu o princípio da ampla 

defesa, nem contraditório. Pois bem Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. A 

reclamada em sede de sua contestação aduziu que as cobranças são 

regulares, uma vez que, agiu no exercício regular de direito, e procedeu 

de acordo com o determinado pela ANEEL em sua resolução nº. 414/2010, 

realizando a lavratura do TOI (termo de ocorrência e inspeção), 

registrando a irregularidade no medidor que foi reprovado segundo suas 

avaliações. Destaco que se a demandada esta pretendendo a 

recuperação de receita (dita de consumo) e esta deveria proceder na 

forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, adotando 

precisamente o que está consignado no mencionado dispositivo, abaixo 

transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a 

distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 

caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a 

menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II - [...] 

III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação 

do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for 

solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN 

ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar 

necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia 

do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a 

inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da 

recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada 

em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a 

comprovação do recebimento. Verifica-se que a reclamada procedeu da 

maneira estabelecida na norma supracitada, pois o TOI foi lavrado na 

presença do consumidor, e assinado. A parte autora nega a 

irregularidade, todavia é válido ponderar que a norma estabelecida pela 

ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a este as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No presente caso 

verifico: - A elaboração do TOI; - A empresa tirou várias fotos para 

comprovar a irregularidade; - A empresa entregou carta ao cliente; Sobre 

o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso pontua: E M E N T A - 

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – 

CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – TOI E REGISTRO FOTOGRÁFICO – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO 

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos 

são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da 

comprovação do desvio da energia. O registro fotográfico em anexo na 

contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso V, alínea 

“b”, da Resolução nº.414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da 

unidade consumidora, pois o borne do medidor estava invertido. De acordo 

com TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de n.525596, foi apurado 

“DESVIO NOS BORNES DO MEDIDOR” registrando consumo inferior. 

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. Verifico 

ainda que de acordo com o TOI, a esposa do Reclamante embora tenha 

acompanhado a apuração, se recusou a fornecer seus dados e a assinar 

o TOI confeccionado. Sendo que tal informação não foi impugnada pelo 

Reclamante. (Recurso Inominado nº.: 0087684-21.2016.811.0001 Origem: 

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT) E M E N T A - RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA 

DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – 

SENTENÇA REFORMADA – LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A 

AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência. A 

cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e acervo fotográfico 

anexado na contestação, atestando a existência de irregularidades no 

medidor, que estava deitado dentro da caixa, e um fio ligado diretamente 

na rede, evidenciando o desvio. A cobrança revela-se legítima e devida, 

não havendo que se falar em dano moral. Recurso conhecido e provido 

para julgar improcedente a ação. (Número: 280150320178110001/2017 

Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES Data do Julgamento: 

27/10/2017) A empresa seguiu as regras estabelecidas na Resolução nº 

414/2010, que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que 

regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de 

Energia Elétrica. Inexistem motivos que justifiquem as pretensões autorais, 

visto que os procedimentos adotados pela empresa se limitaram a 

razoabilidade, por consequência o direito da parte Reclamante a 

declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais não 

merecem prosperar. Assim, os elementos constantes dos autos não são 

suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, em 

via de consequência; 1. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto e, 

determino que a parte autora proceda ao pagamento do débito atrasados, 

cujo valor deve ser corrigido pelo INPC a partir do efetivo vencimento e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; 2. 

REVOGO a tutela deferida no id 26236968. Sem condenação nos ônus da 

sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Projeto de sentença 

sujeito à homologação da MM. Juíza Togada, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Publicada 

no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

GENI GIMENES BELORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOTA JUNIOR OAB - MT23190/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014630-91.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GENI GIMENES BELORTO REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Vistos, etc. Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis 

entre as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Preliminar No caso sub judice, por se tratar de um 

processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no 

princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de 

examina as preliminares diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, 

nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte. Passo 

ao exame do mérito. Verifico que o processo econtra-se maduro e bem 

instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, 

razão pela qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso em questão é patente a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas em 

que figure instituições financeiras, a qual já encontra pacificada. O STJ já 

havia sumulado a matéria, consoante Súmula 297 que firmou a posição: “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

A parte autora em sua inicial relata que está sendo cobrada por 

empréstimo não contrato, pleiteia a declaração de inexistência de débito, 

restituição em dobro dos valores descontado de sua aposentadoria, bem 

como indenização por danos morais. A parte reclamada apresentou 
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contestação, afirmando que não houve contrato de cartão de crédito, e 

que apenas houve averbação de margem para o produto de cartão de 

crédito, em razão da parte autora demostrar interesse nos serviços 

oferecido pelo banco reclamado, não havendo qualquer desconto na 

aposentadoria da parte autora. No mérito requer a improcedência do 

pedido inicial alegando inexistir o dever de indenizar. Pois bem Em análise 

ao caderno processual e de acordo com as provas encartadas é possível 

perceber que a parte autora assinou a proposta do cartão de crédito com 

o reclamado, inclusive, a reserva de margem consignável (RMC). Ainda, 

possível perceber que a assinatura constante no documento é idêntica, 

àquela aposta no instrumento procuratório e documentos pessoais. Nesse 

ponto, necessário ressaltar de que não houve comprovação de qualquer 

vício de vontade no momento da contratação dos serviços. Assim, tenho 

como válido o contrato celebrado. E, em sendo reconhecida a contratação, 

não há que se falar em nulidade do contrato ou desconto irregular de 

valores, uma vez que, os mesmos não existiram, pois, a parte autora não 

juntou documento hábil a comprovar o aludido desconto. Nesse sentido, 

segue jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO NA 

MODALIDADE RMC – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. 

CONTRATAÇÃO E VALOR CREDITADO EM FAVOR DA AUTORA 

COMPROVADOS. ÔNUS PROBATÓRIO DA RÉ DEMONSTRADO. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. Narra a autora ter aderido a contrato de cartão de cartão 

de crédito na modalidade “RMC”, sem que houvesse solicitação, pois, lhe 

foi ofertado empréstimo consignado. Aponta a ilicitude do contrato. 

Sustenta ausência de informação acerca da modalidade contratada. 

Postula a declaração de inexistência de débito, a repetição dos valores 

descontados e indenização pelos danos morais. Contesta o réu aduzindo 

que a autora firmou a avença cujos termos estavam expressos e recebeu 

o crédito que lhe foi disponibilizado. Ausente vício ou erro na contratação. 

Sustenta que as faturas indicam os valores dos encargos e o total para 

adimplemento. Incide na relação travada as normas do CDC. Demonstrado 

nos autos que a autora contratou o cartão de crédito consignado, com 

autorização de desconto em folha de pagamento, conforme demonstra o 

contrato acostado às fls. 114/118, no qual consta de forma expressa e 

destacada a adesão a contrato de cartão de crédito, inexistindo nos autos 

mínima evidência de que a autora tenha sido induzida ou ludibriada, por 

funcionários do banco réu. Ausência de falha de informação. A requerida 

trouxe aos autos prova do valor creditado em conta da autora a 

demonstrar a disponibilização do valor contratado (fl. 106). As faturas 

acostadas trazem informação dos encargos e do valor total da dívida 

pendente de adimplemento, não havendo prova de pagamento de nenhuma 

das faturas. Ausente prova suficiente de ter havido vício de vontade. 

Relação de consumo que inverte o ônus da prova, mas não desobriga a 

autora de provar minimamente o fato constitutivo de seu direito. Contrato 

firmado e valor conferido a autora, descabimento do pedido de nulidade e 

devolução das parcelas descontadas. Na mesma esteira, inexiste prova 

da ocorrência de qualquer lesão a ensejar o dever de indenizar. Em que 

pese os argumentos lançados pelo demandante, a contratação restou 

suficientemente comprovada. 8. Sentença mantida, nos termos do 

disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Recurso Cível, Nº 71007789944, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 28-06-2019) 

Pelas mesmas razões acima expostas não verifico a existência de dano 

extrapatrimonial, não havendo nenhuma justificativa para o acolhimento 

dos pedidos formulados, uma vez que, houve contratação dos serviços 

de cartão de crédito com averbação de margem consignável (RMC). 

DANOS MORAIS Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral 

será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável a sua 

moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que se 

possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inexistem motivos que justifiquem o alegado 

dano moral sofrido pela parte Reclamante, por consequência o direito da 

parte Reclamante a indenização por danos morais. Assim, os elementos 

constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. Da 

situação fática não se extrai qualquer direito à indenização por dano 

moral, pois não se vê que a parte Reclamante tenha sido afetada em sua 

esfera jurídica de forma significativa. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em 

consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. Revogo a 

tutela deferida no id 26351006. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Rondonópolis/MT, Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013962-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENI GIMENES BELORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOTA JUNIOR OAB - MT23190/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1013962-23.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: GENI GIMENES BELORTO REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A 

Vistos Dispensado o relatório a teor do disposto no art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Após regular tramitação processual, as partes, em audiência de 

conciliação entabularam acordo conforme id 28411984. Desse modo, 

imperioso se faz a homologação do referido acordo, tendo em vista que 

não há ictu oculi nenhum vício de vontade e defeito do negócio jurídico 

capaz de macular o pacto entabulado entre as partes, não havendo, 

portanto, qualquer óbice legal à celebração da transação pactuada para 

pôr fim ao presente litígio (art. 840, do Código Civil), pois não vislumbra 

violação ao princípio ou norma de ordem pública, nem a existência de 

defeito insanável, tendo sido preservados os respectivos interesses. 

Assim, considerando que a transação é ato bilateral com que as partes 

definem a solução do conflito que os envolve e que produz efeito imediato 

entre as mesmas, como o caso presente está a revelar, assim, presentes 

os requisitos legais a homologação, extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Por tais considerações, ante o disposto no art. 840 

e seguintes, do Código Civil, c.c. art. 57, da Lei n.º 9.099/95, OPINO PELA 

HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA, para que surta e produza os seus 

jurídicos e legais efeitos (art. 200 do Código de Processo Civil), o ACORDO 

entabulado pelas partes nos moldes em que fora celebrado, observando 

que foram preservados os interesses e vontade das partes e atendidas 

as formalidades legais. Em consequência, OPINO PELA EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, com resolução do mérito, e o faço nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). TRANSITADO EM JULGADO e 

cumpridas as determinações supra, INTIMEM-SE as partes e não havendo 

manifestações, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as demais 

formalidades legais. Publique-se, intime-se e cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Rondonópolis-MT, Adelita Santana 

Santos Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 

da Lei nº. 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006129-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 143 de 693



CLAUDIANE SANTANA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYANA SANTANA RINALDI OAB - MT24814/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY SANTANA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1006129-85.2018.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões e firmar termo de Curadoria definitivo, em cinco 

dias. Rondonópolis/MT, 19 de fevereiro de 2020. GERALDA ESPLENDO 

DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006129-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE SANTANA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYANA SANTANA RINALDI OAB - MT24814/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY SANTANA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSE DOS 

REIS PROCESSO n. 1006129-85.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

954,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: 

Nome: CLAUDIANE SANTANA ROCHA POLO PASSIVO: Nome: DARCY 

SANTANA INTIMANDO: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: O 

Doutor Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada 

de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato 

Grosso. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que se processou por este Juízo e Cartório Cível, 

os Autos de Interdição do processo acima especificado, que CLAUDIANE 

SANTANA ROCHA move em desfavor de DARCY SANTANA, sendo 

decretada a interdição desta conforme se vê da sentença seguinte 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. SENTENÇA: "...13. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, em conformidade com o 

parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, nos termos do art. 

487, inciso I, do Codex Processual Civil, para decretar a interdição de 

DARCY SANTANA (qualificada nos autos), declarando-a incapaz de 

exercer pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da 

vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, CLAUDIANE SANTANA ROCHA. 15. Em atenção ao 

disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c. art. 9º, inciso III, do 

Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente 

e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, 

com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se mandado de inscrição. 17. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

18. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de outubro de 2019. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS - Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos 

e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 19 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003964-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. V. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1003964-02.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE ALIMENTOS aforada por I.S.P. e L.S.P.V., representados por 

sua genitora, Sr.ª Camila de Souza Vaz, em face de ALEXANDRE DE 

SOUSA PALMEIRA (qualificados na peça vestibular). 2. A inicial foi 

instruída com todos os documentos necessários à propositura da ação. 3. 

O requerido foi citado enquanto se encontrava preso (ID: 9772574), 

sendo-lhe nomeado curador especial, que apresentou contestação por 

negativa geral (ID: 18858358). 4. Manifestou-se nos autos o representante 

do Ministério Público (ID: 28546410). 5. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 6. A parte autora tem 

legitimidade e está bem representada, inexistindo irregularidades ou 

questões pendentes de solução. Considerando que a requerida é revel 

aplico ao presente caso o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da procedência dos 

pedidos, visto que a revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora, na forma do art. 344, do mesmo Codex, 

e estes acarretam as consequências jurídicas apontadas na inicial. Em tais 

casos, reza a jurisprudência que: “POSSIBILIDADE. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A revelia, que 

decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa 

de veracidade dos fatos narrados na petição inicial. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.” 

(STJ - AREsp: 944649 BA 2016/0172212-2, Relator: Ministro Paulo de 

Tarso Sanseverino, Data de Publicação: DJ 01.03.2018) (grifo nosso) 

“AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

POSSIBILIDADE. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO 

ANTECIPADO DA LIDE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. 

RECURSO DESPROVIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

INOCORRÊNCIA.” (STJ - AREsp: 1280556-SP 2018/0090164-2, Relator: 

Ministro Marco Buzzi, Data de Publicação: DJ 05.09.2018) (grifo nosso) 7. 

Embora tenha a parte requerida contestado o pedido por negativa geral, tal 

fato não tem o condão de desconstituir as provas produzidas nos autos, 

haja vista que a matéria de fato não restou impugnada especificamente, 

isso no que tange à fixação do quantum alimentar e na aferição do binômio 

possibilidade/necessidade. 8. Cediço que a pessoa que é incapaz de 

poder prover o seu sustento com o próprio labor não pode ser deixada à 

própria sorte. 9. Nesse diapasão, o direito não descura o fato da 

vinculação da pessoa ao seu próprio organismo familiar, impondo, então, 

aos parentes do necessitado ou pessoa a ela ligada por um elo 
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civil/afetivo, o dever de promover-lhe as condições mínimas de 

sobrevivência, não como favor ou generosidade, mas como obrigação 

judicialmente exigível. 10. O dever de prestar alimentos funda-se na 

solidariedade humana e econômica que deve existir naturalmente entre os 

membros da família e parentes. Há um dever legal de mútuo auxílio familiar, 

transformado em norma ou mandamento jurídico pelo legislador civilista. 

Originariamente, nada mais era do que um dever moral, um 

comprometimento ético, que no direito romano se expressava pela 

equidade, chamado de officium pietatis, ou caritas. 11. Todavia, as razões 

que obrigam a sustentar os parentes, a prole e a dar assistência ao 

cônjuge transpassam as justificativas morais ou sentimentais, 

encontrando sua origem no próprio direito natural. É inata na pessoa a 

inclinação para prestar auxílio, socorrer e dar sustento, sobretudo quando 

quem necessita se trata de um familiar ou, principalmente, de um filho 

ainda menor. 12. Neste atual cenário econômico capitalista, onde há 

incidência de crises periódicas, a família e seus integrantes naturalmente 

necessitam de auxílio, em especial os enfermos, idosos, as crianças e os 

adolescentes que, a priori, não possuem meios próprios para prover o seu 

sustento, sendo que além da inerente função assistencialista, a família 

provê o sustento, educação, lazer e cultura de seus membros compatíveis 

com a sua condição econômica. 13. Aliado ao binômio da 

necessidade/possibilidade, cabe-nos considerar a proporcionalidade como 

pressuposto para aferição do quantum a ser fixado a título de alimentos: 

“A regra para fixação do encargo alimentar é vaga e representa apenas 

um standard jurídico (CC 1.649 § 1º e 1.695). Dessa forma, abre-se ao juiz 

um extenso campo de ação, capaz de possibilitar o enquadramento dos 

mais variados casos individuais. Para definir valores, há que se atentar ao 

dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade. 

Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. Segundo Gilmar Ferreira 

Mendes, o princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, em 

essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana 

diretamente das ideias de justiça, equidade, bom-senso, prudência, 

moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores 

afins; procede e condiciona a positivação jurídica, inclusive a de nível 

constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, segue a regra 

de interpretação para todo o ordenamento jurídico.” (DIAS, Maria Berenice. 

Manual de direito das famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013, p. 579). (grifo do autor) 14. Note-se, neste ponto, que as crianças 

permanecem sendo sustentadas somente pela genitora, sem qualquer 

auxílio paterno, tendo ficado demonstrado nos autos, prima facie, ser ela 

pessoa de recursos limitados, havendo que se compensar de alguma 

forma esse sacrifício unilateral, o que, por equidade, nos obriga a fixar um 

valor moderado e razoável a ser pago pela parte requerida à parte autora. 

15. No mais, em relação aos alimentos, consabido é que uma das mais 

importantes obrigações de um pai é a de prover a manutenção dos filhos, 

possibilitando-lhes o desenvolvimento social, psicológico, físico e mental, 

preparando-os para a vida. 16. Nesse diapasão, os alimentos, em regra, 

devem ser fixados sem se perder de vista a inteligência do §1º do art. 

1694 do Codex Civil, in verbis: “Os alimentos devem ser fixados na 

proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa 

obrigada”. 17. No que se refere à possibilidade do alimentante, tem-se que 

a parte autora não conseguiu demonstrar as suas reais condições, no 

sentido de trazer provas ao juízo dos seus rendimentos. 18. No que tange 

à fixação do quantum a ser pago pelo demandado à parte autora, tem-se 

que as necessidades de crianças na faixa etária dos autores são muitas, 

ainda mais por já estarem em idade escolar, o que soma mais um fator às 

suas despesas mensais. 19. Tendo como norte essa linha de intelecção, 

deve-se frisar que o provimento judicial a ser adotado em lides alimentícias 

se pauta sempre no limite da razoabilidade, daí advém o cotejo do trinômio 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade, na medida em que o juízo 

não deve fixar o um valor exacerbado a título de alimentos que onere em 

demasia o devedor, tampouco que imponha uma situação de 

enriquecimento ilícito em favor daquele que irá recebê-los. 20. Assim, 

tecidas essas considerações, após análise acurada de todo o processo, 

conclui-se que a fixação do quantum a ser pago pela parte demandada a 

título de pensão alimentícia deve ser o correspondente a um terço do 

salário mínimo vigente como valor conveniente e justo para o caso, 

equivalendo atualmente a R$ 348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e 

trinta e três centavos), todavia, no tocante às despesas extraordinárias 

entendo serem incabíveis no caso em apreço, eis que, após se cotejar o 

trinômio (necessidade/possibilidade/proporcionalidade), verifica-se que a 

verba alimentar acima fixada se mostra justa e conveniente ao caso in 

tela, considerando a não comprovação dos rendimentos do requerido. 21. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente o pedido articulado na exordial, ex vi do art. 487, 

inciso I, do Estatuto Processual Civil, fixando a título de alimentos o valor 

de um terço do salário mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 348,33 

(trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), devidos pela 

parte demandada à parte autora, a ser depositado em conta bancária de 

titularidade de sua representante legal ou pago diretamente mediante 

recibo, até o dia 10 (dez) de cada mês. 22. Sem condenação em custas e 

nem em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça. 23. 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, 04 de 

fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1001889-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

NICOLE RODRIGUES DE SOUSA OAB - 059.095.851-85 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS DIVINO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001889-82.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, 

do CPC), atendendo às disposições do art. 319, inciso V, do Código de 

Ritos, adequando o valor da causa ao pedido, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006370-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RECH BERTINETTI (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES SELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIETE SELLA SIMOES OAB - MT19545/O-O (ADVOGADO(A))

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH OAB - MT7655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO DOS SANTOS BERTINETTI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006370-93.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Nomeio inventariante a parte requerente, Fabiana Rech Bertinetti, que 

deverá ser intimada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o 

respectivo do termo de compromisso. 3. No prazo de 20 (vinte) dias, 

contados da data em que prestar compromisso, deverá a pessoa da 

inventariante apresentar as primeiras declarações, acompanhadas dos 

documentos cadastrais e fiscais dos bens inventariados, inclusive CCIR 

expedida pelo INCRA em caso de imóvel rural, devidamente atualizados e 

autenticados, lavrando-se termo circunstanciado em cartório (art. 620, 

CPC). 4. Se não houver necessidade de citação de algum herdeiro (art. 

626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e 

as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras 

declarações (art. 627, do CPC). 5. Não havendo impugnação às primeiras 

declarações, e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto 

aos valores atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), 

lavre-se o termo de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a 

pessoa da inventariante para prestá-las. 6. Após, conclusos. 7. Intime-se. 

8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 03 de outubro 

de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 429858 Nr: 11876-48.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIAP, DAAP, MFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar as partes, através do 

patrono, para manifestarem nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904977 Nr: 6847-02.2018.811.0003

 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: ROSELENE VIANA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEBER DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOAQUIM QUINEBRE - 

OAB:12.196 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora para firmar termo de 

Guarda Definitiva, em cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335395 Nr: 4302-47.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO VILELA FOSTER, JOÃO RODOLFO VILELA 

FOSTER, BARBARA NATHANIE PEREIRA FOSTER, THELMA PIMENTEL 

FIGUEREDO DE OLIVEIRA, GLAUCE PEREIRA CORRÊA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARNALDO DE OLIVEIRA FOSTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-B/MT, GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - 

OAB:MT/8611, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7685, ROBERTO 

GONÇALVES FERREIRA - OAB:OAB/MT20438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-B/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora para retirar e distribuir 

CARTA PRECATÓRIA, em 5(cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 439403 Nr: 8070-68.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA 

FELDMANN - OAB:OAB/MT 12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8070-68.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por MARIA 

EDUARDA ROCHA MOTA em face de PAULO AFONSO ANDRADE MOTA 

(qualificados nos autos).

2. Pela manifestação carreada aos autos à fl. 178, infere-se que a parte 

devedora cumpriu sua obrigação alimentar.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfaz a 

obrigação.

5. Diante da manifestação da parte exequente, à fl. 178, verifica-se que a 

obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, 

cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção do feito em 

análise.

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Codex Processual Civil.

7. No mais, se necessário, expeça-se o competente contramandado de 

prisão junto ao BNMP, bem como proceda-se com a baixa às eventuais 

constrições ao patrimônio da parte executada, que por este processo 

tenham ocorrido.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386739 Nr: 465-76.2007.811.0003

 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: MILTON JOSE BAPTISTA VASCONCELOS, LAURA 

RENATA HEIINTZE VASCONCELOS, GRAZIELLA BAPTISTA 

VASCONCELOS, ANDRÉA BAPTISTA VASCONCELOS MAIA, MARCOS 

ROBERTO BAPTISTA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ ROBERTO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, MÁRCIA MARIA BAPTISTA VASCONCELOS - 

OAB:3560-B, MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a advogada Dra.. MARCIA 

MARIA MANCOSO BAPTISTA, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER 

em cartório os autos que se encontram com carga, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817763 Nr: 2136-22.2016.811.0003

 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: NLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CÉSAR MORAES 

COELHO - OAB:24543/O, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:19989/O, LUCAS BRAGA MARIN - OAB:16.300/MT, SAMÁ FERRAZ 

PEREIRA - OAB:18621/0

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte Requerida para firmar Termo 

de Guarda Definitiva, em(cinco) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 914555 Nr: 9284-16.2018.811.0003

 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: AD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Resende de Oliveira - 

OAB:12452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 
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OAB:OAB/MT3719, THAIS LOUANA MENDES SILVA - 

OAB:OAB-MT18.941

 Ademais, em relação à alegação de carência da ação por falta de 

interesse de agir, entendo ser descabida, já que a formalização da união 

estável por contrato particular, por si só, não tem o condão de 

desconstituir o interesse de agir da parte autora, mas tão somente de ser 

utilizado como meio de prova para a comprovação da existência da união 

estável e de seus reflexos patrimoniais.7. Outrossim, indefiro a preliminar 

de inépcia da inicial, uma vez que há lógica entre a narração dos fatos e 

os pedidos, mormente por haver alegação de que autora dependia 

economicamente do requerido, justificando o pedido de alimentos, que 

será apreciado na ocasião da sentença.8. Superadas tais questões 

prejudiciais, haja vista a necessidade de produção de prova oral para o 

melhor desate da vexata quaestio, designo o dia 02.06.2020, às 14h20min, 

para a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento.9. 

Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus advogados.10. No mandado 

de intimação das partes deverá constar que a sua ausência, ou se 

presentes não quiserem depor, importará em confissão quanto à matéria 

de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos.11. Nos termos do 

§4º do art. 357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.12. 

Saliento que compete aos patronos das partes informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência designada, 

com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, dispensando-se a 

intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC).13. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de fevereiro de 

2020.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 446837 Nr: 2019-07.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERM, MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2019-07.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, verifica-se que a empregadora do 

executado, às fls. 208/211, informou que foram feitos 9 (nove) depósitos 

no valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) e 1 (um) depósito no valor 

de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), no entanto, dentre os 

comprovantes de depósitos no valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) 

dois são ilegíveis (fls. 210/211).

2. Assim, determino que seja oficiado à empregadora do executado, com 

cópia desta decisão e dos documentos de fls. 208/211, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, esclareça ao juízo a contradição nas 

informações prestadas, bem como quanto à ilegibilidade dos 

comprovantes de fls. 210/211, carreando os legíveis.

3. Após, abra-se vista à parte exequente para que, no prazo legal, se 

manifeste.

4. Em seguida, venham-me conclusos.

5. Intime-se

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 715142 Nr: 10396-30.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERM, MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10396-30.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, verifica-se que a empregadora do 

executado, às fls. 145/149, informou que foram feitos 11 (onze) depósitos 

no valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), 1 (um) depósito no valor de 

R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), 1 (um) depósito no valor de R$ 

800,00 (oitocentos reais) e 1 (um) depósito no valor de R$ 1.160,00 (um 

mil cento e sessenta reais), no entanto, dentre os comprovantes de 

depósitos no valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) dois são ilegíveis 

(fls. 147/148).

2. Assim, antes de deliberar quanto ao pleito de fls. 151/153, para que o 

juízo possa averiguar com afinco o valor real do débito exequendo, 

determino que seja oficiado à empregadora do executado, com cópia 

desta decisão e dos documentos de fls. 145/148, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, esclareça ao juízo a contradição nas informações 

prestadas, bem como quanto à ilegibilidade dos comprovantes de fls. 

147/148, carreando os legíveis.

3. Após, abra-se vista à parte exequente para que, no prazo legal, se 

manifeste.

4. Em seguida, venham-me conclusos.

5. Intime-se

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 451973 Nr: 7152-30.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERM, MRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7152-30.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por MARIA 

EDUARDA ROCHA MOTA em face de PAULO AFONSO ANDRADE MOTA 

(qualificados nos autos).

2. Pela manifestação carreada aos autos à fl. 114, infere-se que a parte 

devedora cumpriu sua obrigação alimentar.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfaz a 

obrigação.

5. Diante da manifestação da parte exequente, à fl. 178, verifica-se que a 

obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, 

cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção do feito em 

análise.

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Codex Processual Civil.

7. No mais, se necessário, expeça-se o competente contramandado de 

prisão junto ao BNMP, bem como proceda-se com a baixa às eventuais 

constrições ao patrimônio da parte executada, que por este processo 

tenham ocorrido.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 708807 Nr: 3693-83.2012.811.0003
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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: RDCDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT

 Processo n.º 3693-83.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA aforada por 

DIVINO ALVES DA CRUZ em face de RITA DE CÁSSIA DE LIMA 

(qualificados nos autos).

2. À fl. 343 infere-se que a parte devedora cumpriu sua obrigação 

alimentar.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfaz a 

obrigação.

5. Diante da manifestação das partes (fl. 343), verifica-se que a obrigação 

contida nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, cumprida a 

obrigação, inexiste alternativa senão a extinção do feito em análise.

6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Codex Processual Civil.

7. No mais, sendo o caso, proceda-se com a baixa às eventuais 

constrições ao patrimônio do executado, que por este processo tenham 

ocorrido.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 769253 Nr: 1807-44.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRVDM, MCVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ARAUJO DE 

MOURA - OAB:Nº21.754, JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 Processo n.º 1807-44.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 83, anverso e verso, devendo proceder-se com o 

necessário para transferência do numerário bloqueado judicialmente à 

conta bancária de titularidade da parte exequente.

2. Após, abra-se vista dos autos à parte exequente e, em seguida, ao 

Ministério Público para que, no prazo legal, se manifestem.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 796014 Nr: 12795-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OAXDS, AXDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advogados da UNIJURIS - 

UNIC - OAB:, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 Processo n.º 12795-27.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 83, anverso e verso.

2. Após, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701453 Nr: 9431-86.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SOLIDADE OLIVEIRA DE SOUZA SILVA, 

LUCAS OLIVEIRA DA SILVA, FRANCIELLY RODRIGUES DA SILVA LIRA 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUIZ ANTONIO DA SILVA 

SEVERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a advogada Dra.. SHIRLEY 

FÁTIMA ZAMAR, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório 

os autos que se encontram com carga, sob as penas do artigo 234 do 

Código de Processo Civil .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 704170 Nr: 12147-86.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOR, AMDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON BENEDITO RONDON 

- OAB:OAB/MT 19.220

 Processo n.º 12147-86.2011.811.0003

Vistos etc.

 1. Defiro o pleito de fl. 203, anverso e verso.

2. Ademais, cumpra-se, na íntegra, a decisão de fl. 202.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436066 Nr: 4734-56.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIAP, DAAP, MFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 
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impulsiono os autos para intimação das partes através do patrono, para 

manifestarem nos autos sobre fls. 95/96, no prazo de 05 (cinco)dias, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824272 Nr: 4358-60.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJA, EOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ALVES DOS SANTOS - 

OAB:23128/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR DE SOUZA GIMENEZ - 

OAB:5636-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar o advogado Dr.. DAVID 

ALVES DOS SANTOS, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em 

cartório os autos que se encontram com carga, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734351 Nr: 14168-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBO, MEBM, SDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:19974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLEY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:MT/6.133-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar o advogado Dr.. JOÃO 

RICARDO FILIPAK, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório 

os autos que se encontram com carga, sob as penas do artigo 234 do 

Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736936 Nr: 16176-14.2013.811.0003

 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: PAULO ALEXANDRE YOSHIHARA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAURO SERGIO GONÇALVES 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAILTON VILELA DE MORAES - 

OAB:4043-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar o advogado Dr.. IVAILTON 

VILELA DE MORAES, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em 

cartório os autos que se encontram com carga, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726777 Nr: 7687-85.2013.811.0003

 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: ÉRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gisla Estela Miranda Porto - 

OAB:MT0022325O, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, 

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar o advogado Dr.. JÃO 

RICARDO FILIPAK, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER em cartório 

os autos que se encontram com carga, sob as penas do artigo 234 do 

Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 727122 Nr: 8010-90.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KFDSDS, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORAH PACIFICA DO 

CARMO VIANA - OAB:27738/O, FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - 

OAB:18.199/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a advogada Dr.. DÉBORAH 

PACIFICA DO CARMO VIANA, para no prazo de 3 (três) dias, DEVOLVER 

em cartório os autos que se encontram com carga, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 747207 Nr: 6287-02.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFRDS, MERDS, AMRDS, MCRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6287-02.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 105, anverso e verso.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 447160 Nr: 2341-27.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCDSG, LVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2341-27.2011.811.0003

Vistos etc.

 1. Defiro o pleito de fls. 152/153, anverso e verso.

2. Após, intime-se a parte exequente para que requeira o que de direito, 

no prazo legal.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 710985 Nr: 5976-79.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPPDV, RPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5976-79.2012.811.0003

Vistos etc.
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1. Defiro o pleito de fl.124, devendo ser oficiado conforme requerido.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 712614 Nr: 7688-07.2012.811.0003

 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: MDSCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSRDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO BARRETO 

MONTEIRO - OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 Processo n.º 7688-07.2012.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da certidão de fl. 333, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

 2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 730474 Nr: 11051-65.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPDLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, JOSIAS DIAS DA SILVA - OAB:26023/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Processo n.º 11051-65.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA aforada por 

EDEZIO DO CARMO DA SILVA em face de HYAN PATRICK DE LARA 

SILVA (qualificados nos autos).

2. A parte autora requereu a extinção da obrigação alimentar, devido ao 

fato de a parte requerida ter colado grau em curso superior.

3. À fl. 127 a parte requerida manifestou a sua aquiescência com pedido.

 4. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando a obrigação é satisfeita.

6. Diante das manifestações de fls. 121/122 e 127,verifica-se que a 

obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, 

cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção do feito em 

análise.

7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo 

o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Codex Processual Civil.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que incabíveis à espécie.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 774752 Nr: 4177-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEDSV, KKDSV, DPDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICAS 

JURÍDICAS - UNIC - OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Processo n.º 4177-93.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 72, anverso e verso.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 792956 Nr: 11523-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOB, MDLGDOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11523-95.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro a cota ministerial de fl. 69, pelo que determino a intimação da 

parte exequente para que requeira o que de direito, no prazo legal.

2. Intime-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 893551 Nr: 2991-30.2018.811.0003

 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: LDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:MT/9521 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 Processo n.º 2991-30.2018.811.0003

Vistos etc.

1. Primeiramente, indefiro o pleito de fls. 868/873, uma vez que a matéria 

será analisada na ocasião da sentença, após a produção de todas as 

provas.

2. No mais, haja vista a necessidade de produção de prova oral para o 

melhor desate da vexata quaestio, designo o dia 02.06.2020, às 14h, para 

a realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento.

 3. Intimem-se e notifiquem-se as partes e seus advogados e o 

representante do Parquet.

4. No mandado de intimação das partes deverá constar que a sua 

ausência, ou se presentes não quiserem depor, importará em confissão 

quanto à matéria de fato, nos termos do art. 385, §2º, do Código de Ritos.

5. Nos termos do §4º do art. 357 do Codex Processual Civil, fixo o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

6. Saliento que compete aos patronos das partes informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, hora e local da audiência designada, 

com pelo menos 3 (três) dias de antecedência, dispensando-se a 
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intimação pelo juízo (art. 455, caput e §1º, do CPC).

7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 894999 Nr: 3552-54.2018.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCG, MCG, JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERMY BERBERT 

CRUVINEL - OAB:19492/O

 Processo n.º 3552-54.2018.8.11.0003

Vistos etc.

1. A toda evidência, compulsando os autos com vagar, vê-se que as 

partes formularam um acordo referente aos alimentos, guarda e visitas, 

porém, na forma em que a ação foi proposta consta como parte requerida 

as menores, as quais, por sua vez, não possuem legitimidade ad causam 

para demandar ação de guarda e visitas, na qual elas devem figurar como 

objeto do feito.

2. Ademais, vê se que não se encontram nos autos as certidões de 

nascimento das menores, Shopie Canevazzi Guedes e Melaine Canevazzi 

Guedes.

3. Sendo assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, regularizar o feito, possibilitando a homologação do acordo 

entabulado pelas partes, excluindo as menores do polo passivo e incluindo 

apenas a sua genitora, bem como carreando aos autos os documentos 

supracitados, atendendo às disposições contidas no art. 319, inciso II, do 

Estatuto Processual Civil.

4. Após, venham-me conclusos para deliberação quanto ao acordo de fls. 

105/107.

 5. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 859154 Nr: 2923-17.2017.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2923-17.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fl. 90, devendo proceder-se com o necessário para 

transferência do numerário bloqueado judicialmente à conta bancária de 

titularidade da parte exequente.

2. Após, intime-se a parte exequente para requerer o que de direito, no 

prazo legal.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 438280 Nr: 6947-35.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDS, MACS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:OAB/MT 7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, NAILA 

CHABAN - OAB:MT/9296

 Processo n.º 6947-35.2010.811.0003

Vistos etc.

1. Ante o teor da certidão de fl. 117, intimem-se a parte autora, 

pessoalmente, e seu procurador, via DJe, para se manifestarem nos 

autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto 

Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o 

disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425105 Nr: 7293-20.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KERS, RRTD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:OAB/GO 29.189A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007-CGJ e da 

determinação de fl. 113, impulsiono o feito, para intimação da parte autora, 

para manifestar quanto ao resultado da pesquisa de endereço de fl. 115, 

no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 820121 Nr: 2994-53.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, DÓRIS PATRÍCIA DIAS VIEIRA MOTA - 

OAB:25924/OAB/MT, JOSIELE M. DANTAS DE CARVALHO - 

OAB:22862/OAB/MT, JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - 

OAB:22862/O, KARINE FLORENCIANA DURAN - OAB:OAB/MT 20.179, 

Leonardo Dornelles Sales - OAB:25782/O, Letícia Gonçalvesde 

Carvalho - OAB:24611/O, Welder Felizarti Lopes - OAB:25390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 Processo n.º 2994-53.2016.811.0003

Vistos etc.

1. Os autos vieram-me conclusos noticiando a existência de recurso de 

Agravo de Instrumento interposto por NEDINA APARECIDA VIEIRA (adrede 

qualificada).

2. Reexaminando, com vagar, a decisão objurgada, nos termos dos arts. 

1.018, §1º, do Codex Processual Civil, entendo que a mesma deve ser 

mantida, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas que a embasaram.

3. Sem prejuízo das disposições supra, seguem informações de agravo 

solicitadas, em ofício anexo, as quais deverão ser remetidas à Superior 

Instância, por meio do sistema Malote Digital, mediante fiel observância do 

preconizado no art. 2º, do Provimento n.º 007/2011 – CGJ/MT.

4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis
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 Cod. Proc.: 936545 Nr: 6936-88.2019.811.0003

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6936-88.2019.811.0003

Vistos etc.

 1. Recebo o feito no estado em que se encontra homologando todos os 

atos já praticados.

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 23.03.2020, às 14h30min, para a realização da audiência 

de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo constar no mandado as 

advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com advertência de que o 

prazo para contestar fluirá a partir da realização da audiência. Intime-se a 

parte requerente e seu procurador, bem como o representante do 

Ministério Público, para que compareça na audiência.

4. Após a realização da audiência supra, com ou sem manifestação da 

parte requerida, proceda-se ao psicossocial das condições das partes e 

da criança.

5. Empós, vista ao Ministério Público, para sua manifestação.

6. No intuito de resguardar o interesse da criança, que, como noticia a 

peça vestibular, se encontra sob a responsabilidade da parte autora, 

defiro a guarda provisória nos moldes requeridos, devendo o autor ser 

intimado para assinar o respectivo termo.

7. A parte autora deverá ser informada que a guarda ora concedida tem 

caráter temporário, podendo ser revogada a qualquer tempo, caso surjam 

situações que demandem deste juízo providência necessária à proteção 

da infante.

8. Intime-se.

9. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 936666 Nr: 6965-41.2019.811.0003

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MMDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o Direito acompanha a evolução da sociedade, sendo 

certo que os avanços tecnológicos, principalmente no ramo da informática, 

devem ser prestigiados na medida em que proporcionam a efetividade do 

processo judicial e, por conseguinte, da própria prestação jurisdicional, e 

tendo em linha de estima a racionalização que os sistemas INFOSEG e 

INFOJUD possibilitam, em função de permitirem a busca de endereços com 

grande agilidade, consagrando os princípios da economia e celeridade 

processuais, bem como ante a disposição ínsita do art. 6º, do Código de 

Ritos, que dispõe sobre a obrigação de cooperação entre os sujeitos 

processuais para a melhor prestação jurisdicional, determino a busca de 

endereços da parte requerida via sistemas INFOSEG e INFOJUD. 4. Após a 

consulta realizada junto aos sistemas INFOSEG e INFOJUD foi localizado o 

endereço da parte requerida, qual seja, Rua Chacaras, Chacara Beira Rio, 

n.º 151, Município de Sonora/MS, CEP: 79415-000 e CPF n.º 

041.171.341-83.5. Tendo sido frutífera a localização do endereço da parte 

requerida, designo o dia 23.03.2020, às 14h, para a realização da 

audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida, devendo constar no 

mandado as advertências dos arts. 335 e 344, do CPC, com advertência 

de que o prazo para contestar fluirá a partir da realização da audiência. 

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, bem como o representante do 

Ministério Público para que compareçam na audiência.6. Após a realização 

da audiência supra, com ou sem manifestação da parte requerida, 

proceda-se ao psicossocial das condições das partes e da criança.7. 

Intime-se.8. Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 14 de 

fevereiro de 2020.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784149 Nr: 7817-07.2015.811.0003

 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: ESPÓLIO DE ENÉZIO MACHADO VIEIRA, VANESSA 

BARBOSA MACHADO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE FRANCISCO GUIMARAES, 

PESSOA INCERTA E NÃO SABIDA, LEOLINA ALVES GUIMARÃES, 

JORDILINA FRANCISCA ALVES, LUZIANO ALVES GUIMARÃES, MARIA DE 

SOUZA VILELA GUIMARÃES, ANTONIO JOSÉ DE SANTANA, LUZIA 

ALVES GUIMARÃES, JOSÉ ALVES GUIMARÃES, FLOSSINA FRANCISCA 

GUIMARÃES, JOSÉ DE SANTANA, ANA ALVES TEIXEIRA DE SANTANA, 

ALBERTINA FRANCISCA DE SANTANA, MARIA ALVINA SANTANA 

ALVES, JOANA ALVES GUIMARAES, JOAQUIM ALVES TEIXEIRA, 

MANOEL ALVES TEIXEIRA, CRISTIANO ALVES GUIMARÃES, MARIA 

FRANCISCA GUIMARÃES, ALONSO TINAN DOS SANTOS, SIDELCINA 

ALVES DOS SANTOS, JULIO FERREIRA DOS SANTOS, MARIA DE 

SANTANA, ANA MARIA TEIXEIRA, ENEDINO ALVES GUIMARÃES, MARIA 

LOURDES GUIMARÃES DELEU, PIERRE DELEU, FRANCISCO JOSÉ DE 

SANTANA, JULIANA ALVES CONCEIÇÃO, JOSÉ ALVES CARREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT, SANDRA BONIFACIO - OAB:MT/6541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO GUIMARÃES, 

REPRESENTADO POR PESSOA INCERTA E DESCONHECIDA, 

EVENTUALMENTE INTERESSADA

Resumo da Incial:No inicio do ano de 1990, a requerente adquiriu a 

propriedade rural com área de 22,00 há (vinte e dois hectares), também 

tomou posse da área vizinha do imóvel escriturado a qual se encontrava 

em condições de abandono, sem qualquer benfeitorias, fazem 20 (vinte) 

anos que o requerente exerce a posse da referida área de forma pacífica 

e ininterrupta. Pra tanto, propôs a presente demanda.

Decisão/Despacho:"2. No mesmo contexto, determino a citação do réu, na 

pessoa de eventuais sucessores incertos e desconhecidos e, se 

decorrido o prazo do edital sem manifestação da parte demandada, em 

atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio, desde 

já, como curador especial a UNIASSELVI, representada pela Dr.ª Anna 

Carolina Miranda Belini de Freitas, para o patrocínio dos interesses da 

parte requerida, devendo ser intimada para requerer o que de direito, no 

prazo legal. 3. Após, abra-se vista ao representante do Ministério Público. 

4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 

de outubro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito.".

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 916527 Nr: 604-08.2019.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DOS SANTOS MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE GOMES PEREIRA, AGUIMAR 

GOMES PEREIRA, AILCE GOMES FERREIRA, ADÉLIA GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora para instruir e retirar 

CARTA DE ADJUDICAÇÃO, em cinco dias, sob pena de arquivamento.

Decisão

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 152 de 693



Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016699-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO (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:

GABRIELA AMORIM DOS ANJOS ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL DE MORAES NETO OAB - MT25611/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1016699-96.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Aguarda-se o 

decurso do prazo para apresentação da contestação e, em seguida, 

intime-se a parte autora para que, caso queira, apresente réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 350, do Código de Processo 

Civil. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de 

fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008586-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EURI RODRIGUES PEGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CIRLENE LUSIA DOS SANTOS LIMA CATTAI OAB - SP220978 

(ADVOGADO(A))

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA RODRIGUES PEGO (REU)

LEANDRO RODRIGUES PEGO (REU)

RAFAEL RODRIGUES PEGO (REU)

RAFAELA RODRIGUES PEGO (REU)

ALICE RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008586-56.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Primeiramente, 

não obstante haja declaração de exoneração de pensão alimentícia do 

requerido Leandro Rodrigues Pego juntada aos autos (ID: 22455289 – Pág. 

24), conforme certificado no ID: 26370374, determino o integral 

cumprimento da decisão de ID: 23015850, devendo ele ser devidamente 

citado no endereço indicado na exordial. 2. Outrossim, defiro a citação da 

requerida Alice Rodrigues durante a audiência a ser realizada no 

Processo nº 1000342-55.2019.8.26.0510, perante a 1ª Vara Cível da 

Comarca de Rio Claro/SP, no dia 05 de março de 2020, às 9h, devendo ser 

expedida carta precatória àquele juízo. 3. Ademais, defiro o pleito de ID: 

28915949, devendo os demais requeridos serem citados no endereço 

indicado no referido petitório. 4. Após, abra-se vista à parte autora para 

que requeira o que de direito, no prazo legal. 5. Empós, venham-me 

conclusos. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 19 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005662-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG OAB - MT0019964A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

DANIELA DE OLIVEIRA OAB - MT0017793A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005662-77.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1. Indefiro o pleito de 

ID: 28494522 no tocante ao pedido de prisão civil, pelas mesmas razões 

da decisão de ID: 21019639, item 3 e 4. 2. No mais, intime-se a parte 

executada na pessoa de seu representante para que, no prazo legal, 

efetue o pagamento do débito exequendo, sob pena de lhe serem 

penhorados bens suficientes para quitação da obrigação alimentar (art. 

523, §3º, do Código de Processo Civil). 3. Após, abra-se vista dos autos à 

parte exequente e, em seguida, ao representante do Ministério Público 

para manifestação, no prazo legal. 4. Em seguida, venham-me conclusos. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008345-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MOTA PINTO (REQUERENTE)

DEBORA GIEDRY SACCHI ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS OAB - MT23911/O (ADVOGADO(A))

LINDAMARA TEIXEIRA DIAS OAB - MT22479/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008345-82.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO CONSENSUAL aforada por VALDINEI MOTA PINTO e 

DÉBORA GIEDRY SACCHI ALMEIDA (qualificados na peça vestibular), 

onde expõem os autores, em síntese, que são casados em regime de 

comunhão parcial de bens desde 24.04.2015, que possuem um filho 

menor, bem como que há um bem a partilhar. 2. A inicial foi instruída com 

todos os documentos necessários à propositura da ação, onde os autores 

avençaram acerca da guarda, alimentos, direito de visitas e decretação do 

divórcio, com a consequente a partilha do bem adquirido pelo casal, sendo 

que o representante do Ministério Público opinou favoravelmente à 

homologação dos pedidos (ID: 29143119). 3. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. As partes 

têm legitimidade e estão bem representadas, sendo que pela análise dos 

autos se verifica que há prova da existência do matrimônio (ID: 22247394), 

bem como que foram atendidos todos os requisitos legais para decretação 

do divórcio postulado. 5. Ante a possibilidade da dissolução do casamento 

estampada no art. 226, §6º, da Constituição da República, com a redação 

que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n.º 66, outro caminho não há 

senão decretar o divórcio, conforme pleiteado na inicial. 6. Estando os 

requerentes em comum acordo e diante da regularidade das cláusulas 

avençadas, homologo, por sentença, o acordo entabulado na inicial para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, pelo que, ex vi do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Digesto Processual Civil, c.c. art. 1.571, inciso IV, do 

Código Civil, decreto o divórcio postulado por VALDINEI MOTA PINTO e 

DÉBORA GIEDRY SACCHI ALMEIDA (qualificados nos autos), devendo ser 

expedido o termo de guarda do menor em favor da genitora. 7. 

Notifique-se o representante do Ministério Público. 8. Averbe-se a 

presente decisão no assentamento do registro civil. 9. Oficie-se ao titular 

do Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de 

inscrição e averbação. 10. Tendo as partes renunciado ao prazo recursal, 

a presente transita em julgado com sua publicação, após, arquivem os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de 

fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001831-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JORGE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARILUCE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001831-50.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. MARILUCE 

FERREIRA DOS SANTOS ALMEIDA e JOÃO JORGE DE ALMEIDA 

(qualificados nos autos) postulam a este juízo a concessão de ALVARÁ 

JUDICIAL para levantamento do valor que consta em nome do de cujus 

Jordan Laisson Ferreira de Almeida, seu filho, junto ao Banco do Brasil. 2. 

A inicial foi instruída com todos os documentos necessários à propositura 
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da ação, procurações, declarações de hipossuficiência, declarações de 

testemunhas, documentos pessoais da parte interessada, certidão de 

óbito e extratos bancários corroborando todo o alegado na exordial. 3. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 4. Analisando detidamente os presentes autos, vê-se que, de 

fato, os requerentes são pais do falecido, conforme documentos 

acostados ao caderno processual, bem como que não há outros 

herdeiros, o que evidencia sua legitimidade para postular o presente 

alvará judicial. 5. Quanto à possibilidade da concessão do pretendido 

alvará sem a propositura do inventário, anoto o seguinte aresto: “PEDIDO 

DE ALVARÁ JUDICIAL PARA O LEVANTAMENTO DE VALOR 

DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA DO FALECIDO PAI E COMPANHEIRO. 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 

EXISTÊNCIA DE BENS MÓVEIS A INVENTARIAR. VERBA DE NATUREZA 

CLARAMENTE ALIMENTAR. QUANTIA PAGA POR EMPRESA FUMAGEIRA 

AO EXTINTO, RELATIVAMENTE À SAFRA DE TABACO, DECORRENTE DO 

TRABALHO AGRÍCOLA, EXERCIDO NA FORMA DE ECONOMIA FAMILIAR. 

APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DISPOSTO NA LEI 6858/80 QUE TRATA DE 

PAGAMENTO AOS SUCESSORES E DEPENDENTES DE VERBAS 

ALIMENTARES. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deve-se aplicar, com a elasticidade 

necessária à concretização dos princípios da dignidade e da fraternidade 

constitucional, os ditames da Lei 6858/80, a fim de possibilitar ao ente 

familiar o levantamento de valores que, sem dúvida, representam verba de 

caráter alimentar. Em que pese a existência de bens móveis a partilhar, 

entende-se que a verba reclamada reveste-se de natureza alimentar e, 

como tal, merece tratamento privilegiado, uma vez que se destina à 

manutenção da família e sustento do lar, tarefa exercida pelo pai e 

companheiro até o seu passamento. Ressalte-se, em tempo, versar tal 

quantia acerca da atividade agrícola realizada em conjunto pelos 

integrantes da mesma família, sendo comum, especialmente no interior do 

país, casos em que laboram informalmente os filhos maiores e menores na 

lavoura, em prol de todo o agrupamento familiar, evidenciando a 

dependência econômica recíproca.” (TJ-SC - AC: 20130305261 SC 

2013.030526-1 (Acórdão), Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 

10.07.2013, Sexta Câmara de Direito Civil Julgado) (grifo nosso) 6. Assim, 

diante da documentação coligida aos autos, bem como atendidos os 

requisitos legais, verifica-se que o pedido inicial merece guarida. 7. Pelo 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente 

o pedido veiculado na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil c.c. art. 1.º da Lei n.º 6.858/80, para determinar que se 

expeça alvará judicial em favor dos autores (qualificados nos autos), 

autorizando-os a proceder ao levantamento de todo e qualquer numerário 

existente junto ao Banco do Brasil em favor de seu filho, Jordan Laisson 

Ferreira de Almeida, falecido. 8. Expeçam-se os mandados e ofícios 

necessários ao cumprimento deste decisum. 9. Sem condenação em 

custas processuais, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da 

justiça. 10. Sem condenação em honorários advocatícios, por serem 

incabíveis à espécie. 11. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de 

fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010706-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DA SILVA ROSMANINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON DA SILVA ROSMANINHO OAB - MT24957/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010706-72.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE EFEITOS RETROATIVOS À DATA DO 

NASCIMENTO intentada por EDILSON DA SILVA ROSMANINHO (qualificado 

nos autos). 2. Segundo ressai dos autos, em suma, a parte requerente 

pugna pela declaração da retroatividade dos efeitos da sentença proferida 

na Ação Declaratória de Inexistência de Filiação Legítima C.C. Retificação 

de Registro Civil à sua data de nascimento, tendo em vista que é 

necessário para a requisição da cidadania portuguesa. 3. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. 

Cediço que a sentença que reconhece a paternidade de uma pessoa em 

relação à outra possui natureza declaratória, ou seja, tem o objetivo de 

certificar a existência ou inexistência de uma situação jurídica, conforme o 

art. 19, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Outrossim, segundo a 

melhor doutrina, a sentença declaratória de paternidade produz efeitos ex 

tunc: “O reconhecimento tem natureza declaratória. Serve apenas para 

fazer ingressar no mundo jurídico uma situação que existia de fato. 

Repousando sobre a filiação biológica, a filiação jurídica, mesmo que 

declarada muito tempo depois do nascimento, preenche todo o espaço 

decorrido em que não existiu o reconhecimento. Retroage até a época da 

concepção, no sentido de o reconhecido adquirir todos os direitos que 

porventura se tenham concretizado e atualizado medio tempore.” 

(GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, v. 6. Direito de 

Família. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 321). 6. Assim, diante das 

razões expostas, outro caminho não há senão a procedência dos pedidos 

iniciais. 7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, 

julgo procedentes os pedidos iniciais, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto 

Processual Civil, para declarar a retroatividade dos efeitos da sentença 

proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Filiação 

Legítima C.C. Retificação de Registro Civil n.º 4554-35.2013.811.0003 à 

data do nascimento do autor. 8. Sem condenação em custas e sem 

condenação em advocatícios, vez que incabíveis à espécie. 9. 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, 18 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo do Edital: 20 Dias

 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

WANDERLEI JOSE DOS REIS

PROCESSO n. 1004026-42.2017.8.11.0003

Valor da causa: R$ 937,00

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->PETIÇÃO CÍVEL (241)

 POLO ATIVO: E. O. S.

POLO PASSIVO: J. O. S.

FINALIDADE: O Doutor Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara 

de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato 

Grosso. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo e Cartório Cível, os 

Autos de Interdição do processo acima especificado, que ERENILDES 

OLIVEIRA DA SILVA AMIK move em face de JOILSON OLIVEIRA DA 

SILVA, sendo decretada a interdição deste conforme se vê da sentença 

seguinte: "...13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente o 

pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, 

para decretar a interdição de JOILSON OLIVEIRA DA SILVA (qualificado 

nos autos), declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos 

relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e 

seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 

14. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, 

nomeio como curadora da parte interditada a parte requerente, ERENILDES 

OLIVEIRA DA SILVA AMIK. 15. Em atenção ao disposto no art. art. 755, 

§3º, Lei Instrumental, c.c. art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o 

presente decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa 

local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias. 16. Expeça-se mandado de inscrição. 17. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 18. Decorrido o prazo, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

21 de outubro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz de Direito. E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDA ESPLENDO 

DOS SANTOS MORAES, digitei

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 Prazo do Edital: 30 Dias

 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

WANDERLEI JOSE DOS REIS

PROCESSO n. 1012561-23.2018.8.11.0003
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Valor da causa: 0,00

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58)

 POLO ATIVO: Nome: ELDER SANTIAGO LIMA

Endereço: AVENIDA CANINDÉ, 553, JARDIM IGUASSU, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78730-308

POLO PASSIVO: VALMIR FERREIRA LIMA

INTIMANDO: TERCEIROS INTERESSADOS

 FINALIDADE: O Doutor Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, 

Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o presente edital 

virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por este Juízo e 

Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima especificado, 

que ELDER SANTIAGO LIMA move em desfavor de VALMIR FERREIRA 

LIMA, sendo decretada a interdição desta conforme se vê da sentença 

seguinte 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.

SENTENÇA: " (...) 13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente 

o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, 

para decretar a interdição de VALMIR FERREIRA LIMA (qualificado nos 

autos), declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a 

direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da 

Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 14. Em 

consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio 

como curador da parte interditada a parte requerente, ELDER SANTIAGO 

LIMA. 15. Em atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, 

c.c. art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no 

Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão 

oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se 

mandado de inscrição. 17. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 18. Decorrido o prazo, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 22 de 

outubro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz de Direito. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES, digitei..

 RONDONÓPOLIS, 19 de fevereiro de 2020.

(Assinado Digitalmente)

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CG

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO. DO AUSENTE QUANTO AOS BENS 

ARRECADADOS (ART. 745 CPC). PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS. Número 

do Processo: 902-39.2015.811.0003 – CÓDIGO 767011. Espécie: AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA. REQUERENTE: PETRUSKA SUZANA 

ARAUJO ADAMS. AUSENTE: DELMAR ADAMS, brasileiro, solteiro, RG 

117211-7 SSP/PR, atualmente com endereço desconhecido, sendo o último 

na Rua Domingos de Lima, n. 1211, Bairro Vila Aurora, nesta Comarca de 

Rondonópolis-MT. RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de ação declaratória de 

ausência proposta por Petruska Suzana Araujo Adams, visando a 

declaração de ausência de seu genitor Delmar Adams, alegando, em 

síntese, que o mesmo encontra-se desaparecido desde 1994, sendo que 

seu ultimo domicílio foi nesta Comarca de Rondonópolis. FAZ SABER a 

todos os que o presente Edital vierem ou dele tiverem conhecimento, que 

perante este Juízo se processam os autos n. 902-39.2015.811.0003 – 

CÓDIGO 767011 e nele foi DECLARADA AUSÊNCIA de DELMAR ADAMS, 

brasileiro, solteiro, RG 117211-7 SSP/PR, atualmente com endereço 

desconhecido, sendo o último na Rua Domingos de Lima, n. 1211, Bairro 

Vila Aurora, nesta Comarca de Rondonópolis-MT, tendo sido nomeada 

CURADORA de seus bens a requerente PETRUSKA SUZANA ARAUJO 

ADAMS, brasileira, casada, RG 14794926 SSP/MT, filha de Delmar Adams 

e Suely Araújo de Souza, sendo que NÃO FORAM ARRECADADOS BENS, 

posto que não encontrado registro algum de propriedade móvel ou imóvel 

em nome do ausente. Despacho/Decisão: Vistos etc., Concluídas as 

diligências no sentido de apurar a existência de bens a serem 

arrecadados, nos termos do que prevê o art. 744, do CPC, expeçam-se os 

editais a que alude o art. 745, do mesmo Codex, ao longo do período de um 

ano, em intervalos regulares de dois meses. Findo o prazo previsto no 

edital, poderão os interessados requerer a abertura da sucessão 

provisória, observando-se o disposto em lei (art. 745, §1º, do CPC). Em 

seguida, abra-se vista dos autos à requerente e ao Ministério Público. 

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se. ADVERTÊNCIA: 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 no Diário de Justiça de 2 (dois) em 2 (dois) meses, pelo prazo 

de 1 (um) ano, conforme disposto no artigo 745 do Código de Processo 

Civil, ANUNCIANDO a arrecadação e CHAMANDO o referido ausente a 

entrar na posse dos bens arrecadados. Eu, Alisson Flávio Ampolini – 

Analista Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 22 de novembro de 2018. 

Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. Autorizado pela Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003159-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEONEL AFONSO (REQUERENTE)

BRUNO RODRIGO DA SILVA LEONEL (REQUERENTE)

ZULMA DA SILVA LEONEL (REQUERENTE)

WUDSON DA SILVA LEONEL (REQUERENTE)

ALINO AFONSO LEONEL (REQUERENTE)

CLEUSA LEONEL AFONSO (REQUERENTE)

LUCIA LEONEL AFONSO FELIX (REQUERENTE)

ZENAIDE LEONEL AFONSO (REQUERENTE)

SIDNEY LEONEL AFONSO (REQUERENTE)

VALDINEI LEONEL AFONSO (REQUERENTE)

ADEVAIR LEONEL AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT11415/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AFONSO SOBRINHO (INVENTARIADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA PROCEDER A 

IMPRESSÃO DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE, DAS PEÇAS CONSTANTES 

NA CARTA DE ADJUDCAÇÃO, ENCAMINHANDO AOS SETORES 

COMPETENTES PARA AS PROVIDENCIAS DE DIREITO, Observação: 

Processo Judicial Eletrônico | PJe: a identificação das peças eletrônicas e 

sua respectiva apresentação deverão ser providenciadas pelo procurador 

da parte, via sistema.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1015546-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO OAB - MT25841-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Q. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - 

MT0018380A (ADVOGADO(A))

 

PROCEDO à intimação da parte AUTORA, para que, querendo, se 

manifeste sobre a contestação apresentada, nos termos do artigo 350, do 

CPC, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007742-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. D. A. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR OAB - MT20699/O (ADVOGADO(A))

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO(A))
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IMPULSIONO O FEITO PARA ANEXAR O LAUDO DO EXAME DE DNA 

REALIZADO, BEM COMO PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS PARTES ( 

AUTORA E REQUERIDA) A MANIFESTAR-SE QUANTO O CONTEÚDO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003860-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. D. S. R. (AUTOR(A))

E. F. D. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

ELIENE FRANCISCA DA ROCHA OAB - 030.020.451-52 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(CUSTOS LEGIS)

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ESTUDO PSICOSSOCIAL recebido 

por esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO das partes, 

através dos patronos habilitados, para que tomem ciência e, querendo, 

manifestem-se, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002837-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. C. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT5205-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CLAUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT PROCESSO n. 1002837-58.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

1.000,00 ESPÉCIE: [Ato / Negócio Jurídico, Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) 

POLO ATIVO: Nome: SUELI APARECIDA PINTOR Endereço: RUA 

PROJETADA 5, 598, JARDIM RIVERA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78720-520 POLO PASSIVO: Nome: MARIANI VICTORIA CARIS DE 

OLIVEIRA Endereço: RUA PROJETADA 5, 598, JARDIM RIVERA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78720-520 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DA PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local 

incerto e não sabido, do inteiro teor da sentença, prolatada nos autos 

acima mencionados, que segue abaixo transcrita, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento SENTENÇA: Posto isso, com 

fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter MARIANI VICTÓRIA 

CÁRIS DE OLIVEIRA, inscrita no CPF n.º 009.721.671-29 à curatela restrita 

a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários (Causa da interdição: 

Epilepsia) a ser exercida por SUELI APARECIDA PINTOR, portadora do 

593660 SSP/MT, e inscrita no CPF n.º 424.416.091-49, nos moldes do 

enunciado no art. 1.775, § 3º, do Código Civil, a quem competirá prestar 

contas dos atos de sua gestão, ficando advertida de que necessitará de 

prévia autorização judicial para que contraia obrigações em nome do 

requerido. Assim, fica a curadora cientificada de que deverá prestar 

contas da administração dos bens e valores eventualmente existentes em 

nome da parte requerida se e quando for instada a tanto, devendo por 

isso manter registro de recebimentos e gastos relativos ao eventual 

patrimônio. A medida abrange a prática de atos de disposição patrimonial, 

demandar ou ser demandada em juízo, emprestar, transigir, dar quitação, 

alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu patrimônio. A 

hipótese não reclama prestação de caução ou especialização da hipoteca 

legal, por considerar a presumida idoneidade da curadora e o desempenho 

do munus de considerável peso, destacando-se que qualquer ato de 

alienação deverá ser precedido de autorização judicial específica. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de Processo Civil e no 

artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Esta 

sentença, acompanhada da respectiva certidão de trânsito em julgado, 

servirá como edital, publicando-se o dispositivo dela pelo órgão oficial por 

três vezes, com intervalo de dez dias. Dispenso a publicação na imprensa 

local em inteligência ao disposto no artigo 98, III, do CPC/2015. No mais, 

expeça-se o competente mandado de registro da sentença de interdição 

para Cartório de Registro Civil competente, para ser registrado e averbada 

a sentença junto à respectiva certidão da requerida. Sem condenação aos 

ônus de sucumbência por se tratar de processo necessário e que ganhou 

feição de procedimento de jurisdição voluntária. Oportunamente, 

arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-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, MARCIA 

REGINA BUENO DE CAMARGO DIB, digitei. RONDONÓPOLIS, 19 de 

fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012390-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. D. S. P. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar a CARTA PRECATÓRIA recebida por 

esta Secretaria. No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, 

através do patrono habilitado, para que tome ciência e, querendo, 

manifeste-se no prazo legal.

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:

 

Processo: 1012802-60.2019.8.11.0003. Vistos. Cuida-se de pedido de 

autorização judicial para resgate de quotas inerentes ao FGTS depositado 

na Caixa Econômica Federal, de titularidade do falecido Antonio Pedro da 

Silva, figurando como autora a Sra. Elisa Almeida da Silva, viúva do 'de 

cujus'. Não consta interesse de incapazes e pela natureza do crédito não 
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há interesse fazendário, na forma da legislação estadual. Derradeiramente 

aportou aos autos certidão de inexistência de dependentes junto ao INSS 

(ID 29120426). É como relato. DECIDO. O pedido é de pouca complexidade 

e pode ser conhecido e decidido de imediato, na forma postulada na 

exordial, preservados eventuais direitos de terceiros não conhecidos, 

máxime diante do art. 5º da LINDB cc o art. 8º do CPC. ANTE O EXPOSTO, 

em virtude da linha sucessória em comento, defiro o pedido inicial. Faço-o 

para, preservados eventuais direitos de terceiros, autorizar a autora 

ELIZA ALMEIDA DA SILVA, a proceder, junto à Caixa Econômica Federal, 

ao levantamento integral do FGTS e eventual saldo de PIS (ID 25106343), 

desde que disponível para saque e desde que efetivamente de titularidade 

da pessoa falecida. A considerar a consensualidade do pleito 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. Expeça-se alvará com validade de 

180 dias. Após, arquive-se com as devidas baixas. Sem custas ante a 

gratuidade da Justiça. Sem honorários. P. I. Rondonópolis, 17 de fevereiro 

de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1007989-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. F. D. S. (REQUERENTE)

PLEBIA DIAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

N. D. S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GONCALVES DA SILVA OAB - MT15471/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

VISTA MINISTÉRIO PÚBLICO Impulsiono o feito para abrir vistas ao 

Ministério Público, visando apresentação de parecer, no prazo legal. HÉLIO 

AVELINO - GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010739-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. S. (AUTOR(A))

W. J. D. N. S. (AUTOR(A))

V. C. S. D. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES OAB - MT27400/O (ADVOGADO(A))

ILDEMAR BARBOSA ALVES OAB - MT24628/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. N. S. (REU)

 

VISTA AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1011978-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA GERALDA SILVA (REQUERENTE)

ARIEL DIAS BORGES KARAJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO OAB - MT26995/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Vista à parte autora para manifestação no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002633-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIAMY ZWICK OAB - MT22478/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. M. (REQUERENTES)

 

Processo n. 1002633-77.2020.8.11.0003 Vistos etc., I. Processe-se em 

segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. II. DEFIRO 

os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º 

do novel Código de Processo Civil. III. Por oportuno, em análise dos autos, 

verifica-se que as partes pactuaram o compartilhamento da guarda da 

prole em comum, todavia, consta expressamente na tratativa a alternância 

de guarda, subsumindo-se, precisamente, o revezamento semanal das 

meninas Gabriela e Maria Clara entre os lares materno e paterno. Destarte, 

diante da contraindicação da modalidade de guarda eleita pelos genitores, 

rechaçada majoritariamente pela doutrina e jurisprudência, por sobrepor, 

em grande parte dos casos, os interesses dos pais em detrimento do 

menor, deixo de homologar, por ora, o acordo derradeiramente ajustado. 

Nesse sentido, a lição de Dimas Messias de Carvalho: "Neste arranjo de 

guarda (alternada), todavia, não existe compartilhamento, pois a diferença 

da guarda unilateral comum é apenas a alternância. Trata-se, na realidade, 

de uma espécie de guarda unilateral exercida por períodos alternados 

entre os pais, sem cooperação, reservando ao outro apenas o direito de 

visitas e fiscalização." (Direito das famílias, 6ª Edição, São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018). Salienta-se que o instituto da guarda compartilhada não 

induz a duplicidade de residência, mas busca pluralizar os deveres de 

vigilância, assistência, educação e representação por ambos os genitores 

de forma geral, definindo-se precipuamente um domicílio base para a 

moradia da criança. Cumpre registrar que o objetivo da guarda 

compartilhada não é apenas aumentar o período de tempo que o filho fica 

com os genitores, a questão é muito mais profunda e responsável. O 

compartilhamento em questão possibilita a presença de ambos os pais na 

tomada de decisões acerca do futuro dos filhos, respeitando-se os 

princípios consagrados na Constituição Federal, em especial, o da 

dignidade da pessoa humana, da isonomia e da proteção estatal à família. 

Assim, além de incidir sobre o processo decisório em relação à criança 

(escolha da escola, do esporte, da atividade extra etc.), sobre a 

responsabilidade civil por eventual dano causado pelo menor (artigo 932, I, 

CC) e, principalmente, sobre o convívio diuturno, enfim, ambos os pais 

mantêm uma autoridade equivalente sobre o filho, decidindo situações e 

orientando o filho sobre questões educacionais, morais, comportamentais 

e religiosas, além de outras condizentes com a formação e 

desenvolvimento sadio da criança. Ou seja, o compartilhamento da guarda 

refere-se à responsabilidade e a autoridade parental, e não ao domicílio. À 

vista do quadro fático sub examine e, visando a formação de acordo que 

melhor atenda aos interesses da criança, amoldando-se precisamente a 

realidade fática vivenciada, hei por bem designar audiência de conciliação 

para o dia 06 de março de 2020 às 16 horas, a realizar-se no Centro de 

Conciliação desta Comarca, via CEJUSC local. Após, colha-se parecer 

ministerial e renove-se a conclusão. Intimem-se. Cientifique-se o Ministério 

Público. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de fevereiro de 2020. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005463-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ANDRADE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ BORGES SILVESTRIM (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

CAROLAYNE TAINA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)

DYANE BARBOSA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)

SUELEN RODRIGUES BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Parte Autora: BRUNO LUIS DE ANDRADE BORGES. brasileiro, estudante, 

portador da Carteira de Identidade R.G. nº 2054421-9, expedida pela 

SSP/MT, devidamente inscrito no CPF nº 040.091.241-48. PARTE 

REQUERIDA: ESPÓLIO DE EDSON LUIZ BORGES SILVESTRIM. PRAZO: 15 

(QUINZE) DIAS - PROCESSO: 1005463.55.2016.8.11.0003 PJE - 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA BRUNO LUIS DE ANDRADE 

BORGES, atualmente em local ignorado e incerto, para, no prazo 05 

(CINCO) dias, dar o regular andamento no processo, VIA ADVOGADO, 

sob pena de extinção. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 19 

de fevereiro de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005463-55.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ANDRADE BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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EDSON LUIZ BORGES SILVESTRIM (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

CAROLAYNE TAINA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)

DYANE BARBOSA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)

SUELEN RODRIGUES BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1005463-55.2016.8.11.0003. Vistos etc., A teor da derradeira certidão 

negativa, com o objetivo de evitar futuras arguições de nulidade, intime-se 

o inventariante via edital, para os fins constantes do decisum de ID 

16239935, sob pena de extinção (CPC, 485, III). Prazo do edital: prazo de 

15 (quinze) dias. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

18 de fevereiro de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 932306 Nr: 5558-97.2019.811.0003

 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: MIDLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Promova-se à realização de estudo psicossocial, no domicílio das partes, 

sem prévio aviso, aferindo as condições econômicas, higiênicas, morais, 

afetivas e sociais para criação e educação da menor, bem como a forma 

como está sendo vivenciada a guarda da infante, na modalidade 

compartilhada, entrevistando-se inclusive a criança, em laudo 

circunstanciado no prazo de até 40 dias.

Do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo sucessivo de 

dez dias.

Após, colha-se parecer ministerial.

 Às providências.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2019.

Cláudia Beatriz Schmidt

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417921 Nr: 379-37.2009.811.0003

 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: PEDRO CLAUDIO DE FREITAS, CLEIDE PINHEIRO DE 

FREITAS, CHRISTOPHER BARRY WARD, REGINA MARIA DE FREITAS 

WARD, MARIA DE OLIVEIRA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS, JEAN 

PIERRE DIAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA LUIZA GREGORIO - 

OAB:OAB/MT 19-388, SABRINE PIEROBON DE SOUZA - OAB:OAB/SP 

209.576, ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - OAB:19885/O, ZAID ARBID - 

OAB:MT/1822A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON TELES DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:8896/MT, FABIO FERREIRA PAES - OAB:9298/MT, JOAO 

VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 INTIMAÇÃO da parte AUTORA para apresentação dos memoriais no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme decisão de fl. 508v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717034 Nr: 12449-81.2012.811.0003

 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: KLDG, MDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRDSVB, PDOP, DDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI - 

OAB:PROCURADOR, ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - 

OAB:3876/MT, APERLINO LOUREIRO NETO - OAB:15612/MT, 

MARIELLE DE MATOS SOARES - OAB:9920, WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DOS TERMOS DO 

R. DESPACHO DE FLS. 632 A 636, A SEGUIR TRANSCRITO EM RESUMO : " 

Vistos etc...Na confluência destes argumentos e por tudo mais que dos 

autos consta, ACOLHO o presente incidente de arguição de falsidade 

deflagrado por PEDRO DE OLIVEIRA PEDROZO VILAS BOAS, em face de 

KATIA LUZIA DE GODOI, denegando o registro, arquivamento e 

cumprimento do testamento particular apresentado à fl. 293 pela somatória 

dos fatores alhures expendidos, o que faço com supedâneo nos arts. 433 

e 19, II, do Código de Processo Civil. Condeno a inventariante ao 

pagamento das custas e despesas processuais relativas ao incidente de 

falsidade. Honorários inaplicáveis à espécie.

 2. Prosseguindo-se o pedido principal e não havendo qualquer 

irresignação quanto as primeiras declarações, o feito deve ter seu 

deslinde necessário. 3. Ademais, reportando-me a alegação de que os 

alvarás anteriormente emitidos não foram compensados (fls. 278/280), 

lancei busca perante o sítio eletrônico do TJMT, obtendo a informação de a 

autorização destinada a Mateus Vilas Boas Godoi fora cancelada, 

conforme documentos anexos. Destarte, providencie-se a Escrivania a 

expedição de extrato via SisconDJ, a fim de averiguar o levantamento dos 

r. valores. Sem prejuízo, exclua-se a causídica Marielle de Matos Soares 

do polo ativo do feito, bem como a pessoa de Daniela de Oliveira Pedrozo. 

5. Ademais, intime-se a inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

acostar ao feito a certidão negativa de débito federal em nome do de 

cujus, bem como cópia do pacto antenupcial, sob as advertências legais, 

consignando-se que o plano de partilha com a atualização pertinente a 

superação das dívidas aventadas no curso do feito ficará relegada ao 

trânsito em julgado do presente decisum. Ainda, a representante legal do 

espólio deverá retificar o valor atribuído à causa..".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 717034 Nr: 12449-81.2012.811.0003

 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: KLDG, MDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRDSVB, PDOP, DDOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI - 

OAB:PROCURADOR, ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - 

OAB:3876/MT, APERLINO LOUREIRO NETO - OAB:15612/MT, 

MARIELLE DE MATOS SOARES - OAB:9920, WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 Vistos etc.,

1. Cuida-se de Incidente de Arguição de Falsidade inaugurado por PEDRO 

DE OLIVEIRA PEDROZO VILAS BOAS, em desfavor de KATIA LUZIA DE 

GODOI, sustentando a falsidade do testamento particular firmado pelo 

falecido Robson de Souza Vilas Boas, ambos bem qualificados nos autos.

No curso do presente procedimento sucessório, a inventariante e cônjuge 

supérstite do de cujus noticiou a existência de testamento particular 

subscrito pelo inventariado, requerendo o registro e cumprimento das 

disposições testamentárias no bojo dos autos (fls. 282/293).

Vieram os documentos pertinentes.

Instado o herdeiro Pedro a se manifestar, sobreveio o incidente sub judice, 

sustentando a nulidade formal do documento encartado à fl. 293, 

aventando a existência de rasuras lançadas aleatoriamente por caneta 

esferográfica de tinta azul (fls. 312/319).

Ademais, aduz que a disposição volitiva afronta o disposto no art. 1.846, 

do CC, excedendo a legítima, haja vista que o conteúdo apenas poderia se 

limitar aos 50% (cinquenta por cento) dos bens da massa, constituindo-se 

o remanescente a legítima.

Ainda, ventilou o descrédito no r. documento particular, porquanto 
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menciona expressamente o nome e sobrenome do nascituro, 

contrariamente a descoberta da gestação que só ocorreu após o 

passamento (fl. 13).

Por tais razões, pretende a declaração de nulidade do documento 

apresentado, resolvendo-se a questão como principal.

O sucessor irresignado instruiu o pedido com laudo particular de perícia 

grafotécnica (fls. 327/354), além de outros documentos que seguem 

anexos.

Em contrapartida, a representante do espólio se manifestou às fls. 

358/375, rechaçando as argumentações tecidas e postulando pela 

rejeição do incidente.

Sobreveio laudo particular produzido por expert indicado pela inventariante 

(fls. 465/522).

Com vista dos autos, o Parquet opinou pela realização de exame pericial 

no documento hostilizado, bem como oitiva das testemunhas que o 

assinaram (fls. 545/547).

O feito foi saneado às fls. 548/549, assinalando-se data para colheita da 

prova oral, registrando-se que a necessidade de realização do laudo 

judicial seria relegada a conclusão da prova deferida.

Audiência de instrução realizada às fls. 588/591 e 605/607 e 610/612, com 

a oitiva das testemunhas indicadas pelo juízo, quais sejam, Claudio Pereira 

Godoi e Nelson José Vieira Júnior, bem como do informante Lucas Hosken.

Em ato subsequente, a inventariante apresentou manifestação pugnando 

pela improcedência do incidente de falsidade (fls. 613/617), seguindo-se 

as ponderações do herdeiro Pedro, vindicando pelo reconhecimento da 

nulidade (fls. 621/627).

Por fim, o Ministério Público opinou pelo desacolhimento do incidente, a fim 

de confirmar e registrar o testamento apresentado (fls. 628/631).

Relatei. Decido.

Trata-se de Incidente de Falsidade documental ajuizado por PEDRO DE 

OLIVEIRA PEDROZO VILAS BOAS, em face de KATIA LUZIA DE GODOI, 

ambos bem qualificados nos autos, pretendendo demonstrar a nulidade do 

testamento particular firmado pelo autor da herança, Robson de Souza 

Vilas Boas.

Volvendo os olhos ao acervo probatório disposto nos autos, entendo que 

a questão incidental encontra-se apta para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de maiores provas acerca do pedido, motivo 

pelo qual passo a julgá-lo, em atenção ao disposto no art. 355, I, do Código 

de Processo Civil.

Ab initio, reportando-me ao quanto disposto no decisum de fls. 548/549, 

dispenso a realização de prova técnica no documento hostilizado, eis que 

o contexto particular do caso concreto elide a sua necessidade, 

considerando-se os vastos elementos probatórios constantes do feito, 

suficientes para formar a convicção de julgamento, não havendo qualquer 

ilegalidade ou cerceamento de defesa na ausência de produção judicial, 

senão formalismo exacerbado que se afasta.

Garantido, ademais, o livre exercício do contraditório e da ampla defesa a 

partir das perícias particulares dantes realizadas, sendo a questão 

amplamente debatida, além de relegada pelas próprias partes.

Pois bem, adentrando ao mérito da questão, o presente incidente pretende 

a declaração de nulidade do testamento particular firmado pelo genitor do 

herdeiro Pedro, ora requerente, tardiamente exibido e lançado aos autos, 

em posição avessa a cônjuge supérstite/inventariante, apresentante do 

manuscrito.

No plano da sucessão testamentária, a nulidade é entendida como matéria 

de ordem pública e, também sujeita aos ditames da nulidade relativa e 

absoluta capituladas nos arts. 166/167 e 171, do CC, respectivamente, 

sujeitando-o aos pressupostos do art. 104, do mesmo Codex.

Como é ato estritamente formal, o descumprimento de suas formalidades 

legais o torna nulo.

Com efeito, extrai-se do pano de fundo apresentado que o de cujus e a 

atual inventariante convolaram núpcias pelo regime da separação total de 

bens (fl. 09), deixando como descendentes o filho Pedro e um nascituro, 

vindo aos 29/05/2013 (fl. 100), isto é, sete meses após o passamento, 

ocorrido em 27/10/2012 (fl. 11).

Deflui-se das assertivas embatidas que o ponto nodal do presente 

incidente de falsidade gira em torno do legado destinado ao nascituro 

Mateus V. B. G., padecendo a incerteza quanto a descoberta de sua 

espera e, além disso, a prematura escolha do nome (pressupondo-se o 

conhecimento do sexo); a nulidade formal da disposição de vontade em 

razão dos rabiscos de caneta azul em seu bojo, supostamente prévias a 

redação do documento; bem como a disposição em ultraje legal da 

integralidade do bem imóvel inventariado.

Em sentido oposto, a inventariante aduz que o casal já conhecia a 

existência da gestação ao tempo da confecção do testamento, consoante 

documento médico apresentado à fl. 12, sustentando, ainda, a ausência 

de mácula capaz de atenuar a vontade livremente manifestada pelo de 

cujus por mero descuido, sendo irrelevante a rasura.

A disposição de vontade, por sua vez, atribuiu a cônjuge supérstite e ao 

nascituro Mateus V. B. G. a divisão igualitária do imóvel inscrito na 

matrícula nº. 55.972 (fls. 559/561), ao passo que o patrimônio inicialmente 

arrolado se consubstancia em valores provenientes de seguro de vida, um 

veículo automotor e o bem de raiz objeto do legado, restando a amealhar, 

todavia, apenas o bem de raiz, ante as precedentes autorizações de 

levantamento/alienação daqueles.

Neste jaez, partindo dos requisitos formais do testamento particular, 

embora as testemunhas tenham reconhecido sua própria assinatura, o 

contexto dos fatos trazidos à baila ressoam omissos e por vezes 

contraditórios, padecendo de elementos concretos e indiciários a 

corroborar a higidez formal e material do documento.

 A bem da verdade, a prova oral revela que as três testemunhas do 

testamento não se encontravam reunidas em um mesmo cenário quando 

da chancela, sendo relegada a solenidade e, inclusive, a leitura formal de 

seu conteúdo pelo testador.

Com efeito, o testamento particular ou hológrafo deve ser redigido em sua 

inteireza pelo declarante e, em seguida, lido e assinado na presença de 

três testemunhas.

Neste compasso, a testemunha Claudio Pereira Godoi noticia que foi 

chamada a residência do autor da herança para realizar a troca de 

fechaduras no imóvel, atendendo, na oportunidade, ao pedido de um 

terceiro, conhecido como Junior, a fim de que servisse de testemunha 

àquele. Ademais, narra ter consentido ao pleito, passando a ler por si o 

documento, o qual já contava, inclusive, com uma assinatura, não sabendo 

precisar de quem. Em relação à gestação do casal, informa 

desconhecê-la, possuindo poucas lembranças quanto ao conteúdo do 

documento rubricado.

O depoimento testemunhal de Nelson José Vieira Júnior, por sua vez, 

revela que a assinatura de Claudio já existia quando apôs a sua, sendo 

que Robson o teria convidado para assinar o documento quando 

contratado para efetuar serviços na moradia do casal. Acrescenta que o 

falecido era portador de um câncer nas costas; sabia da recente 

gestação da inventariante, bem como não se recorda da existência de 

rasura no documento.

Colheu-se também as assertivas lançadas pelo informante Lucas Hosken, 

dispensando-se o compromisso diante da atual relação conjugal 

estabelecida entre o mesmo e a ora inventariante, Sra. Katia.

Por seu turno, o informante ratificou sua assinatura no documento 

invectivado, esclarecendo ter aposto quando em uma confraternização, 

atendendo ao pedido de Robson, lendo-o por si próprio e, não guardando 

recordações quanto à existência de outra assinatura e nem mesmo 

rasura. Ainda, rememorou a informação prestada pelo de cujus, dando 

conta do estado gravídico de sua esposa.

Logo, compilando as assertivas orais produzidas em audiência, vislumbro 

o patente desconcerto no que tange ao momento em que Claudio e Nelson 

assinaram o testamento, porquanto a imputação é recíproca entre ambos, 

noticiando o segundo ser preexiste a assinatura de Claudio, enquanto este 

aduz já constar do documento a assinatura daquele.

Em outro momento, Nelson registra ter ocorrido a leitura do testamento 

para os dois então presentes, ao norte da leitura individual dantes 

noticiada por Claudio.

 Se não bastasse, verifica-se a tênue carga probatória conferida pelo 

informante Lucas, posto que velado o seu interesse na ratificação do 

testamento diante do atual cenário convolado com a então viúva, ora 

inventariante.

Destarte, vislumbro que na situação vertente as formalidades essenciais 

para a confirmação do testamento não estão presentes, uma vez que, as 

próprias testemunhas confirmaram que a cédula testamentária foi 

assinada isoladamente pelo trio, com interpretação individual dos 

subscritores, em evidente desrespeito ao comando legal (art. 1.876, §1º e 

2º, do Código Civil), maculando o ato com vício insanável, tornando-se, 

portanto, impossível a sua confirmação em juízo.

É cediço que exigências apregoadas nos arts. 1.876 e 1.878, do Código 

Civil são essenciais à validade do testamento.

 Neste ínterim, a sapiência de Maria Berenice Dias leciona que a assinatura 
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das testemunhas deve ser simultânea, o que deve ser feito após a leitura 

pelo testador, acarretando nulidade a existência de vícios formais, ou seja, 

privando de valor a disposição de última vontade desde o momento de sua 

elaboração (in Manual das sucessões. 3 ed. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2013).

Isto implica em dizer, necessariamente, que a fragmentação do ato, 

desacompanhado, aliás, da leitura a que alude o texto de lei, importa em 

nulidade por falta de solenidade indispensável.

Portanto, escolhida a espécie de testamento dentre as diversas 

disponíveis, suas formalidades devem ser estritamente observadas.

Deveras, a minudente análise do escorço probatório revela que as 

formalidades no processo de elaboração do testamento, principalmente no 

que se refere a sua leitura, não foram interpretadas com o devido rigor.

Soma-se a isso o fato de tratar-se de testamento particular escrito por via 

mecânica, contendo rasura em seu corpo.

 Nessa ordem de ideias, Maria Berenice Dias agrega que, in verbis:

“As testemunhas não precisam presenciar a confecção do testamento. 

São convocadas pelo testador para ouvirem sua leitura. É necessária a 

presença das três testemunhas simultaneamente. É requisito essencial. Se 

as testemunhas apenas assinaram, o testamento é nulo por falta de 

solenidade indispensável. É obrigatório que a leitura seja levada a efeito 

pelo próprio testador. A exigência é legal (CC 1.876 § 1º): é requisito 

essencial à sua validade v.-ser lido e assinado por quem o escreveu.” 

(Manual das Sucessões, RT, 2008, p. 351).

No mesmo sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. TESTAMENTO PARTICULAR. NÃO CONFIRMAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS. Descumprimento das 

formalidades legais. Art. 1.876, § 2º, do CCB. Testamento inválido. Não 

tendo sido observadas as formalidades do art. 1.876 do CCB, não reclama 

reparo a sentença que não confirmou o testamento particular. Apelos 

desprovidos.” (Apelação Cível, nº 70062647268, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 

09-04-2015).

In casu, não foram atendidos, portanto, os requisitos legais para a 

elaboração do testamento particular e, nessa linha, considerando que o 

testamento se trata de ato solene, o não atendimento das formalidades 

previstas em lei impõe a declaração de sua nulidade, conforme se pode 

extrair do artigo 166, IV, do CC.

Avançando ao âmago do documento, denoto que ressai dúbio o conteúdo 

das disposições testamentárias em torno do sexo do legatário. Vejamos.

É fato relevante e curioso a indicação do legatário Mateus V. B. G. (d.n. 

29/05/2013 – fl. 100) como beneficiário de 50% (cinquenta por cento) do 

bem disposto no testamento, quando, ao que se extrai, não há elementos 

concretos a corroborar que o casal conhecia, de antemão, o sexo do feto 

e, quiçá, o nome que levaria.

Com efeito, denota-se que o casal de fato conhecia o estado gravídico de 

Katia Luzia de Godoi quando da confecção da disposição de vontade, 

demonstrando o documento de fl. 12 a data do pedido de exame de 

sangue solicitado por esta, resultando reagente (positivo) para a gravidez.

 Assim, sendo certo que em 29/10/2012 a inventariante contava com 09 

semanas e 05 dias de gestação (fl. 13), provavelmente gestava há oito 

semanas na data da feitura do testamento, tendo deixado de colacionar 

qualquer meio indiciário de prova apto a corroborar o conteúdo do 

documento, residindo a incongruência na crença prematura do sexo 

masculino do feto, sem qualquer adminículo de prova apto a corroborar 

que o fato era conhecido e, deveras, concreto pelo casal.

Deveras, o pressuposto básico para a escolha do nome do nascituro 

certamente seria um exame de sexagem fetal, único meio apto a elucidar o 

sexo do bebê nas primeiras semanas de gestação (a partir da 8ª), 

baseado na amostragem sanguínea da mãe, o que inexiste in casu.

A bem da verdade, embora o casal tivesse conhecimento quanto a 

existência da gravidez antes do passamento (fl. 12), ressai incontroversa 

a palidez da prova em torno do legatário Mateus, fato relevante e 

indispensável a análise do documento invectivado, o que não pode ser 

reduzido pela colheita isolada da prova oral alhures debatida.

Acerca do excesso testado, argumenta a inventariante ter sido agraciado 

o herdeiro com a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título 

de seguro de vida do pai, além de remanescer à inventariança um imóvel 

desprovido de documentação, cujo preço supera o da residência objeto da 

contenda.

Destarte, no que se refere à suposta existência de bens outros bens a 

serem inventariados, a par de descaracterizar o excesso de legítima 

testado, infere-se que o r. bem imóvel a que alude o auto de fl. 445 foi 

arrematado pelo Sr. Luiz Silvestre, constando-se como depositário o 

genitor do de cujus, Sr. Jose Paulino Vilas Boas, aos 28/09/2007, perante 

o juízo da Comarca de Avaré/SP.

Neste ínterim, o ascendente do autor da herança figura única e 

exclusivamente como depositário do bem de raiz, sendo demasiadamente 

temerário confiar o direito líquido e certo do herdeiro necessário Pedro à 

situação jurídica incerta, sine die para regularização, já que indemonstrado 

qualquer direito registral sobre o mencionado imóvel, mesmo transcorridos 

13 (treze) anos da r. aquisição.

 Ainda, não há qualquer informação nos autos dando conta de que o pai 

do de cujus também seja pessoa falecida ou que de fato detenha direitos 

sobre o patrimônio arrematado.

Apenas para não passar em branco, pondero que os valores percebidos 

a título de seguro pelo herdeiro suscitante tem natureza jurídica de seguro 

pessoal, não sendo considerado para fins de herança e equação da 

legítima, consoante dicção expressa do art. 794, do CC.

Ainda que assim não se entendesse, na hipótese de reputar-se hígido o 

testamento particular, necessariamente pertinente a redução das 

disposições testamentárias, a par de resguardar a legítima do herdeiro 

necessário.

Paradoxalmente, em relação ao momento da apresentação do documento 

impugnado, justifica a inventariante ter tomado nota tardiamente do 

testamento em razão da suposta convalescença de seus genitores em 

meados de 2016, tendo se dedicado a reviver as lembranças do falecido 

marido tempos depois.

Sem embargo, é incompreensível, ainda que de certa forma justificado, 

como a inventariante lançou mão do testamento particular debatido, 

sobretudo quando intimamente ligada a uma das testemunhas do r. 

documento, hoje, inclusive, casada com o mesmo.

Nesse sentido, entendo que a cumulação dos fatos alhures expostos são 

suficientes a invalidação do documento particular, padecendo o ato de 

disposição, inclusive, de resquícios de fidedignidade.

Diga-se, embora não se olvide a possibilidade volitiva do de cujus na forma 

apresentada no documento particular, a sua verdadeira intenção revela-se 

passível de questionamentos, sendo dificultoso concluir seguramente que 

o testamento exprime a real vontade do falecido.

Na hipótese vertente, tenho que o formalismo legal não deve ceder vazão 

a disposição dúbia de vontade, especialmente quando aliado ao 

considerável prejuízo em desfavor do herdeiro necessário em baila, bem 

como a patente ausência de preenchimento dos requisitos inerentes a 

publicação do documento particular.

Na confluência destes argumentos e por tudo mais que dos autos consta, 

ACOLHO o presente incidente de arguição de falsidade deflagrado por 

PEDRO DE OLIVEIRA PEDROZO VILAS BOAS, em face de KATIA LUZIA 

DE GODOI, denegando o registro, arquivamento e cumprimento do 

testamento particular apresentado à fl. 293 pela somatória dos fatores 

alhures expendidos, o que faço com supedâneo nos arts. 433 e 19, II, do 

Código de Processo Civil.

Condeno a inventariante ao pagamento das custas e despesas 

processuais relativas ao incidente de falsidade. Honorários inaplicáveis à 

espécie.

Neste jaez, confira-se:

“O vencido no incidente de falsidade não responde por honorários de 

advogado; apenas pelas respectivas despesas (CPC, art. 20, § 1º); 

evidentemente, o resultado do incidente será valorizado, ao final do 

processo, no arbitramento da verba honorária" (RSTJ 142/252).” No 

mesmo sentido: STJ 4ª T., AI1.381.247-AgRg, Min. Isabel Gallotti, j. 17.5.12, 

DJ 30.5.12; JTA 92/3781.

 2. Prosseguindo-se o pedido principal e não havendo qualquer 

irresignação quanto as primeiras declarações, o feito deve ter seu 

deslinde necessário.

Por oportuno, efetivo pesquisa perante o Sistema BacenJud para fins de 

apurar a existência de eventual saldo bancário aplicado em instituição 

financeira em favor do falecido ROBSON DE SOUZA VILAS BOAS (CPF 

247.376.208-23), conforme extrato anexo.

Lancei também pesquisa perante o sistema RENAJUD em busca de 

veículos existentes em nome do extinto, consoante anexo.

3. Ademais, reportando-me a alegação de que os alvarás anteriormente 

emitidos não foram compensados (fls. 278/280), lancei busca perante o 

sítio eletrônico do TJMT, obtendo a informação de a autorização destinada 

a Mateus Vilas Boas Godoi fora cancelada, conforme documentos 
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anexos.

Destarte, providencie-se a Escrivania a expedição de extrato via 

SisconDJ, a fim de averiguar o levantamento dos r. valores.

Sem prejuízo, exclua-se a causídica Marielle de Matos Soares do polo 

ativo do feito, bem como a pessoa de Daniela de Oliveira Pedrozo.

4. No que tange as argumentações tecidas às fls. 369/371, necessário 

consignar que se tratando o único patrimônio inventariado de bem 

particular do de cujus, e à vista do regime que norteava o enlace 

(separação de bens – fl. 09), o recente compêndio reluzido pelo Tribunal 

da Cidadania prescreve que, no caso sub judice, in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. REGIME DE 

SEPARAÇÃO DE BENS. SEPARAÇÃO CONVENCIONAL. CÔNJUGE 

SUPÉRSTITE. HERDEIRO NECESSÁRIO. CONCORRÊNCIA COM OS 

DESCENDENTES. PRECEDENTES. 1. No regime de separação convencional 

de bens, o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes do 

falecido, sendo apenas afastada a concorrência quanto ao regime de 

separação legal de bens previsto no art. 1.641, do Código Civil. 2. 

Precedente específico da Segunda Seção do STJ acerca da questão 

(REsp 1.382.170/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Min. JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, j. 22/04/2015, DJe 

26/05/2015). 3. O superveniente falecimento do cônjuge supérstite, no 

curso do inventário, não altera os seus direitos sucessórios, que têm por 

fato gerador o falecimento anterior do seu cônjuge, autor da herança, de 

modo que desde a abertura da sucessão a herança lhe foi transmitia 

("droit de saisine") em concorrência com os descendentes do "de cujus", 

a teor dos artigos 1.845 e 1.821, I, do Código Civil. 5. Em razão da 

neutralidade da sucessão legítima, conforme estatuído pelo legislador, a 

condição patrimonial confortável da viúva em vida e, agora, da sua 

sucessora, não enseja a adoção de solução diversa daquela alcançada 

pelos inúmeros acórdãos desta Corte acerca do concurso entre os 

herdeiros necessários. 6. Necessidade deste STJ primar pela estabilidade, 

integridade e coerência da sua jurisprudência, a teor do art. 926, do 

CPC/2015, restando inafastável o óbice do enunciado da Súmula n.º 

83/STJ. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1830753/RJ, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

03/12/2019, DJe 06/12/2019).

Logo, a inventariante deverá figurar como beneficiária do imóvel em 

apreço na condição de herdeira, percebendo 1/3 da herança.

 5. Ademais, intime-se a inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

acostar ao feito a certidão negativa de débito federal em nome do de 

cujus, bem como cópia do pacto antenupcial, sob as advertências legais, 

consignando-se que o plano de partilha com a atualização pertinente a 

superação das dívidas aventadas no curso do feito ficará relegada ao 

trânsito em julgado do presente decisum.

Ainda, a representante legal do espólio deverá retificar o valor atribuído à 

causa, em consonância aquele apurado pela Sefaz/MT (fls. 247/248), pois 

'o valor da causa em inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor 

dos bens do espólio' (TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. 

Des. Cezar Peluso, j. 19.5.1998), efetivando-se o recolhimento de eventual 

saldo de custas devidas.

6. Aportando aos autos o plano de partilha, colha-se parecer ministerial.

7. Sem prejuízo, abra-se vista dos autos à Fazenda Pública, para fins do 

art. 638, do CPC.

Intimem-se. Notifique-se.

 Às providências.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 899891 Nr: 5280-33.2018.811.0003

 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: MRDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 15143, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15.696 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido manifestado 

na presente ação para reconhecer e dissolver a união estável havida 

entre Maria Rita de Cassia Souza e Lucivando Geter de Souza, pelo 

período compreendido entre outubro do ano de 2012 até outubro de 2017, 

resguardando eventuais direitos de terceiros, erros e omissões.A partilha 

de bens e os alimentos em prol da filha Isabelly G. de S. fica definida 

conforme fundamentação antes lançada.Por consequência, dou o feito 

como EXTINTO com análise de seu mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, 

do CPC. Tendo em vista a sucumbência preponderante da parte requerida, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

nos honorários advocatícios em favor do patrono da autora, de forma una, 

que fixo prudentemente, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobretudo 

considerando a natureza da demanda, a ausência de oposição ao pedido 

e o trabalho efetivado, consoante o que determina o art. 85, §8º, do 

CPC.Oportunamente, remetam-se os autos à contadoria para levantamento 

do valor das custas e taxas judiciárias devidas, alusivas ao valor da 

causa e, na sequência, intime-se o sucumbente para proceder ao 

pagamento dos valores, no prazo legal.Não sendo efetuado o pagamento, 

adotem-se as providências recomendadas nos Provimentos nº. 

11 /2014-CGJ e  40 /2014-CGJ e  Of íc io  C i r cu la r  n º . 

888/2014-DOF-CGJ.Preclusa a via recursal, expeça-se formal de partilha. 

Após, em não havendo qualquer requerimento no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 1.006 da CNGC-MT), arquivem-se os autos com as baixas 

pertinentes.Notifique-se o Ministério Público.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450553 Nr: 5733-72.2011.811.0003

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 Intimação do patrono da parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca do laudo de avaliação de fls. 427.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 300175 Nr: 3338-88.2003.811.0003

 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: JOÃO VICTOR CUNHA CARVALHO, DUILIO PIATO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BOLIVAR AMANCIO DE 

CARVALHO, ananda cunha de carvalho reis magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI 

- OAB:21669/O, ALEXANDRE LIMA ROSSONI - OAB:18581, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, Vinicius Piccini Nunes - 

OAB:25086/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

1. A teor da decisão proferida nesta data no Incidente de Remoção de 

Inventariante em apenso (ID 918003), faculto ao novel inventariante DUILIO 

PIATO JUNIOR, a assinatura de termo de compromisso, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 2. Conseguintemente, sopesando-se as diversas penhoras lançadas na 

capa dos autos e, prezando pelas diretrizes consolidadas pelo modelo 

cooperativo e finalístico previsto no art. 6º, do Código de Processo Civil, 

efetivei busca visando apurar a atualidade dos débitos.

Com efeito, a penhora registrada às fls. 203/204 (também consignada às 

fls. 354/355), referente ao processo sob Código 336779, em tramitação 

perante esta especializada, fora objeto de embargos do devedor (ID 

405300), sobrevindo sentença determinando-se a redução do quantum, 

culminando no auto de redução de penhora encartado às fls. 301/302.

Destarte, ambos os feitos encontram-se arquivados, com trânsito em 

julgado de longa data, ressaindo pendente tão somente a baixa dos 

registros.
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Ademais, a penhora oriunda da Subseção Judiciária de Rondonópolis, às 

fls. 332/333, também se encontra arquivada, consoante pesquisa ora 

efetuada no sítio eletrônico respectivo.

Por seu turno, promova-se a baixa nas penhoras de fls. 203/204, 301/302, 

332/333, 354/355, mantendo-se as de fls. 210/211 (atualizada às fls. 

471/472), em prol do credor ora inventariante; a de fl. 473-verso/475 

(atualizada às fls. 492/493), em favor da Fazenda Nacional e, de fls. 

265/266 (idêntica a de fls. 278/279 e 308/309 - atualizada à fl. 476), 

oriunda do 1º Juizado Especial desta Comarca.

Destarte, retifique-se a capa dos autos, a par de unificar as penhoras 

subsistentes, totalizando o trio.

3. Doravante, efetivo pesquisa perante o Sistema BACENJUD, para fins de 

averiguar a existência de eventual saldo bancário aplicado em instituição 

financeira em nome do falecido BOLIVAR AMANCIO DE CARVALHO (CPF 

083.870.449-20), consoante extrato anexo.

 Lancei ainda pesquisa perante o sistema RENAJUD em busca de veículos 

existentes em nome do extinto, adiante juntadas.

Sem prejuízo, ante a existência de veículos em nome da companheira 

supérstite ao tempo do passamento e, o direito a meação do sucedido, 

também efetivo pesquisa junto ao RENAJUD em nome de MIRIAM 

MONTEZUMA DA CUNHA (CPF 433.026.961-91).

No mais, considerando-se a ausência de qualquer documento pessoal do 

herdeiro Frederico, lancei busca perante o Sistema de Informações 

Eleitorais - SIEL, cujo resultado segue anexo.

4. Outrossim, reportando-me ao acervo inventariado, denoto que o imóvel 

rural sob RGI nº. 6.474 (fls. 432/434) fora adquirido pelo autor da herança 

no período em que ostentava o estado civil de casado com a Sra. Gilda 

Maria Proença Amâncio de Carvalho.

O r. vínculo matrimonial foi desfeito mediante acordo, conquanto, não se 

sabe precisar, ao certo, o que tocou a cada um (fls. 09/11).

Logo, diante da ausência de informações quanto ao domínio do mesmo, 

fator este imprescindível a partilha pretendida, intime-se o inventariante 

para providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias, a respectiva averbação do 

divórcio e a correspondente partilha no registro competente, mediante a 

apresentação da certidão atualizada de matrícula, consoante deslinde 

levado a efeito nos autos da ação anunciada às fls. 09/11, a fim de 

elucidar, inclusive, sua titularidade, sob pena de restar prejudicada a 

transmissão.

Se não bastasse, vislumbra-se que parte dos imóveis pertencentes ao 

acervo fora objeto de alienação, realizada através de alvará judicial obtido 

nos autos de Código 394037, perante esta especializada, sob matrículas 

nº. 43.678, 30.067, 34.652 e 30.653, bem como daquele de matrícula nº. 

34.653 (fl. 431).

Ainda, ante a aventada cota societária titularizada pelo falecido (fls. 

24/27), em consulta ao site da Receita Federal, no tocante ao CNPJ da 

aludida pessoa jurídica, verifica-se que a mesma já se encontra baixada 

de longa data, nos termos do extrato anexo.

 Necessário, assim, uma apuração do real acervo remanescente ao 

espólio.

5. No mesmo lapso, deverá o representante do espólio apresentar o plano 

final de partilha, garantindo-se o pagamento dos credores suprarreferidos, 

em atenção as disposições contidas às fls. 260/262, acompanhado dos 

seguintes documentos: a) certidão de nascimento/casamento do de cujus; 

b) CCIR expedida pelo INCRA, devidamente atualizada e autenticada; c) 

certidão negativa de testamento, nos moldes do art. 2º, do Provimento n.º 

56/2016-CNJ (art. 618, V, do CPC); d) certidão negativa de débito 

municipal, estadual e federal em nome do autor da herança; e) Guia de 

Informação e Apuração do ITCMD com o respectivo comprovante de 

recolhimento ou isenção do tributo devidamente acompanhada da 

avaliação fazendária.

Ainda, o representante legal do espólio deverá retificar o valor atribuído à 

causa quando da avaliação administrativa, em consonância aquele 

apurado pela Sefaz/MT, pois 'o valor da causa em inventário ou 

arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do espólio' (TJSP, 2ª Câm. 

Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 19.5.1998), para 

fins de posterior apuração do saldo de custas devidas.

6. Aportando aos autos o plano de partilha, intimem-se os herdeiros e a 

meeira para, querendo, se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias.

7. Sem prejuízo, ouça-se o Fisco Estadual para fins do disposto no art. 

626, do CPC.

8. Ultimadas as providências, tornem-me conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 779388 Nr: 5926-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO RESENDE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SANDOVAL RESENDE SILVA, 

SIDOVANIO REZENDE SILVA, SILVANA RESENDE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CÉSAR MORAES COELHO 

- OAB:24543/O, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

A teor do pedido vertido às fls. 169/171, defiro o parcelamento das custas 

judiciais pela parte autora em seis parcelas iguais e sucessivas com a 

devida incidência da correção monetária, nos termos do art. 468, §7º, da 

CNGC.

Outrossim, diante do recolhimento parcial das taxas judiciárias quando do 

ingresso da ação (fls. 22 e 25), tornem os autos a contadoria do juízo para 

dedução do r. quantum e apuração do saldo a ser recolhido, 

providenciando-se, desde já, o cálculo das custas judiciais devidas, nos 

moldes do presente decisum, contabilizando, inclusive, o que já fora 

previamente adimplido, conforme consulta de guias ora anexada e 

comprovantes retro.

Em seguida, intime-se a parte autora para efetivar o recolhimento da 

primeira parcela atinente ao r. cálculo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por oportuno, registro que a expedição do quanto necessário aos 

interessados ocorrerá quando ultimado o aludido recolhimento, consoante 

deliberado às fls. 162/163.

Sem prejuízo, intime-se o Fisco Estadual, nos termos do art. 659, §2º, do 

CPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385379 Nr: 13456-21.2006.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDGS, AISDS, AMSS, JMDS, GJDAS, NNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) LUCIANA LUMIE KOBATA, para proceder à 

devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá o direito 

à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à metade do 

salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera criminal, eis 

que os autos se encontram em carga desde 13/01/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811847 Nr: 29-05.2016.811.0003

 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: IMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MENDONÇA BERRES - 

OAB:25185/O, DELCIMAR ZANATTA HOLSBACK - OAB:OAB/MS 15039, 

JANAINA EMANUELE MULLER - OAB:OAB/MT17.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA NEVES DE 

MENDONÇA MEIRA - OAB:15.818, FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT, KAROLINE DA SILVA PEREIRA - OAB:OAB/MT 20187-O, 

PEDRO VITOR MONTEIRO ARAÚJO - OAB:23317

 Intimação do patrono da parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar razões finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381638 Nr: 9891-49.2006.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAM, RAM, ABM, MJBM, AKAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527, HELLENY ARAUJO DOS SANTOS - 

OAB:8.240-B/MT, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - 

OAB:MT/13.620-B, SAMIR BADRA DIB - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O, UILLERSON FERREIRA DA SILVA - OAB:20972/O

 Intimação do patrono da parte REQUERIDA, da Audiência de conciliação 

designada para a data de 04/03/2020, às 15h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702871 Nr: 10849-59.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSOS, CRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT, JOAO RICARDO FILIPAK - OAB:11551/O, JOÃO 

RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA 

FERREIRA DOS SANTOS - OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CARDOSO DA 

SILVA - OAB:88542/MG, JOSENILDO SANTOS RODRIGUES - 

OAB:22474/O MT, VANESSA GOMES FARIA - OAB:88.379

 Intimação do patrono da parte requerida para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões aos embargos de declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300175 Nr: 3338-88.2003.811.0003

 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: JOÃO VICTOR CUNHA CARVALHO, DUILIO PIATO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BOLIVAR AMANCIO DE 

CARVALHO, ananda cunha de carvalho reis magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI 

- OAB:21669/O, ALEXANDRE LIMA ROSSONI - OAB:18581, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, Vinicius Piccini Nunes - 

OAB:25086/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE NOMEADO: A teor da decisão proferida 

nesta data no Incidente de Remoção de Inventariante em apenso (ID 

918003), faculto ao novel inventariante DUILIO PIATO JUNIOR, a assinatura 

de termo de compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias; bem como, 

providenciar o cumprimento das demais determinações contidas na 

decisão de fls. 500/501.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734949 Nr: 14646-72.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANNE ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:16493

 Intimação do(a) advogado(a) STAEL MARIA DA SILVA, para proceder à 

devolução dos autos e seus anexos à secretaria no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC - perderá o direito 

à vista fora de cartório e incorrerão em multa correspondente à metade do 

salário mínimo, bem como eventuais providências na esfera criminal, eis 

que os autos se encontram em carga desde 21/01/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 744391 Nr: 4587-88.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJPDS, ETP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRYDYS HANANDA MINGOTI - 

OAB:, KARINA DOS REIS BELTRÃO GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para que se manifeste sobre a certidão 

negativa de prisão (fl. 126) no prazo de cinco dias, ressaltando que o o 

mandado de prisão se encontra ativo no sistema BNMP, bastando a 

localização do executado e comunicação imediata para qualquer 

autoridade policial para efetuar a prisão, independente de diligência 

realizada por oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 768614 Nr: 1538-05.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE FERREIRA BARBOSA, DIVA PRATES 

BARBOSA, ROSALINA FERREIRA DA SILVA, ANTONIO MOREIRA DA 

SILVA, GERSON FERREIRA BABROSA, LUZIMAR SOUZA BARBOSA, 

PEDRO ANTÔNIO LOPES DA SILVA, GASPARINA FERREIRA DA SILVA, 

VALDELIRIO MANOEL PEREIRA, APARECIDO FERREIRA BARBOSA, 

MARIA DAS DORES BARBOSA, ANTONIO FERREIRA BARBOSA, 

JORCELINO FERREIRA BARBOSA, SUELY FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) JOSÉ APARECIDO PEREIRA VERISSIMO, 

para proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC 

- perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa 

correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde 08/11/2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 812530 Nr: 320-05.2016.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA REGINA LIMA TAVARES, LUCIANO DE OLIVEIRA 

TAVARES, ELAINE REGINA LIMA ARISTIDES, WAGNER REGINALDO LIMA, 

MARCOS ANTONIO ARISTIDES, WELIDA KATIANE DOS SANTOS SOUSA 

LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MILTON DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) JOSÉ APARECIDO PEREIRA VERISSIMO, 

para proceder à devolução dos autos e seus anexos à secretaria no 

prazo de 03 (três) dias, sob pena das sanções do § 2° do art. 234 do CPC 

- perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerão em multa 

correspondente à metade do salário mínimo, bem como eventuais 

providências na esfera criminal, eis que os autos se encontram em carga 

desde 22/01/2020.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 922834 Nr: 2443-68.2019.811.0003

 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: CVF, RVF, FABIANA DA SILVA REIS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS OBERTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150. Edital de: INTIMAÇÃO. Prazo do edital: 20 ( VINTE) 

DIAS. Intimando/Citando/Notificando: CARLOS OBERTO FERREIRA, CPF: 

027.351.431.80, Filiação: Aparecida Lopes Ferreira e Lindo Aparecido 

Ferreira, brasileiro, solteiro, serviços gerais, Endereço: Rua Fernando 

Correia da Costa, N°704, Esquina com Avenida Dom Wunibaldo, Bairro: 

Centro, Cidade: Rondonópolis-MT,CEP: 78700100, Complemento: 

BARATÃO FERROMAR). Finalidade: EFETUAR O PAGAMENTO DO DÉBITO 

ALIMENTAR, NO VALOR DE R$ 3.196,49 (,TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA 

E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, SOB PENA DE PENHORA. Decisão/Despacho:Conforme 

Decisão de fls. 65

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 783897 Nr: 7707-08.2015.811.0003

 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: RADSN, NAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDSN, HMN, RMN, NNMNA, GAN, GAN, NAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595/O, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, FABIANA OLIVEIRA MARTINS MIGLIAVACCA - 

OAB:8744-B/MT, GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - OAB:22.325, 

MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 8380, 

RODRIGO TREMARIN - OAB:25.487 SC, ROGERIO NAVES DA SILVA - 

OAB:13663, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT 3533A, VANDERLEI 

CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 (...). I – QUESTÕES PROCESSUAIS (art. 357, I do CPC).Nesta senda, a par 

de reconhecer a ausência de legitimidade ativa por parte da sucessora 

Naidia, reconheço que a mesma ostenta interesse processual, bem como 

legitimidade para figurar no polo passivo da lide eis que haverá de 

suportar os efeitos da coisa julgada. No entanto, ante a posição 

processual por ela elegida e diante da colidência de interesse com os 

demais litisconsortes passivos, a mesma deverá ser admitida como 

terceira interessada, na condição de assistente da parte autora. Assim, 

reconheço a ilegitimidade ativa da sucessora Naidia, reconduzindo-a ao 

processo, na condição de terceira interessada. (...).Assim, tendo em vista 

a natureza do pedido autoral consistente na pretensa declaração de 

nulidade do aludido ato, ressai claro que inexiste in casu a decadência, 

questão, aliás, já enfrentada pelo egrégio Tribunal de Justiça em sede de 

Agravo de Instrumento n. 1001327-53.2018 (fls. 1134/1137), cujos 

fundamentos ora reitero.Assim, rejeito referida arguição. Igualmente afasto 

a preliminar de coisa julgada, (...). No mais, ressai que os requeridos 

Herasmo Menezes e Gleusson Alves Neves deixaram de apresentar 

contestação. Assim, decreto a revelia dos aludidos requeridos. (...)DEFIRO 

a produção de prova testemunhal, juntada de documentos no prazo de 15 

dias e depoimento pessoal da parte autora.(...) designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02 de abril de 2020, às 

14h30min.Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem o rol de testemunhas (...), ficando a cargo dos advogados 

das partes informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo. Consigne, ainda, no expediente as demais 

determinações expressas nos incisos § 1º, 2º e 3º do artigo 455, quanto à 

intimação das testemunhas.Determino o depoimento pessoal da autora a 

fim de que seja interrogada na audiência de instrução e julgamento, nos 

termos do artigo 385, do Código de Processo Civil.(...) Intimem-se. 

Notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42484 Nr: 982-14.1989.811.0003

 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: ESPOLIO DE JOSE SALMEM HAMZE FILHO, JUPIA 

OLIVEIRA MESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HAMZE, SAMIR 

MELHEM HAMZE, LABIB MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE, NAZIH 

MELHEM HAMZE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615/B, EUNICE DE SOUZA - OAB:MT/3572-A, FABIANO 

MAGALHAES FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B, HEBLAIMA OTÍLIA 

CECILIO DOMBROSKI - OAB:24206/O, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAILTON VILELA DE 

MORAES - OAB:4043-A/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, 

LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A, RODRIGO KURZ ROGGIA 

- OAB:13301-A/MT, WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - OAB:10386N/MT

 INTIMAÇÃO da inventariante para promover o recolhimento das custas 

complementares, conforme ofício 002/2020/CDC, no prazo legal, sob ena 

das providências recomendadas nos Provimentos nº. 11/2014-CGJ e 

40/2014-CGJ e Ofício Circular nº 888/2014-DOF-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794108 Nr: 11964-76.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDOS, EDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINÉIA DE BORTOLI 

VERDERIO - OAB:13057

 INTIMAÇÃO do patrono da parte requerida, pois os autos encontram-se 

com vistas para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, findos quais, 

na falta de manifestação, importará na devolução do feito ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821179 Nr: 3293-30.2016.811.0003

 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: SILVANA DE LARA SANTOS FREITAS, MARLI MARIA 

DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOILSON DE SOUZA SILVA, joão 

batista silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183, KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - OAB:MT/7039-B, 

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte inventariante para no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 2° Vara de Família e Sucessões, para 

retirar o formal de partilha expedido.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819673 Nr: 2791-91.2016.811.0003

 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: JRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDB, EDBC, JGBO, CDBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:MT/11.230 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Advogados da UNIJURIS - 

UNIC - OAB:, VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - OAB:MT/11.230 - B

 FINALIDADE: CITAÇÃO DE TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS, 

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 NULIDADE DE CASAMENTO E 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, promovida pela parte autora. Requer 

que seja declarado a inexistência ou nulidade no casamento celebrado 

entre a parte autora e a requerida Sra. Elaine, com posterior retificação 
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dos documentos do autor, bem como, de sua filha e de seu neto. 

DECISÃO/DESPACHO: Tratando-se de pretensão subsidiariamente vertida 

a retificação de registro civel, citem-se os eventuais interessados, via 

edital, com prazo de 30 (TRINTA) dias (art. 109, da Lei 6.015/73). 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 802765 Nr: 15501-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEY DE ALMEIDA SOUZA 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 17.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:MT - 7.385-E

 Intimação do patrono da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar acerca da petição de fls. 212/214.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786910 Nr: 8973-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHEDS, LSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO FILIPAK - 

OAB:11551/O, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551, 

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:23.385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Edital. Edital de:INTIMAÇÃO.Prazo do edital:05 (CINCO) DIAS. 

Intimando/Citando/Notificando:JORGE LUIZ EVANGELISTA DE SOUZA, 

CPF: 04811787161, RG: 2461236-7, FILIAÇÃO: JORGE ALVES DE SOUSA 

E NELICE DE OLIVEIRA EVANGELISTA, BRASILEIRO, NATURAL DE 

RONDONÓPOLIS-MT, POLICIAL MILITAR, EM LOCAL INCERTO E NÃO 

SABIDO. Finalidade:INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, ACERCA DA PENHORA 

REALIZADA À FLS. 83/84, NO PRAZO DE 05 ( CINCO) DIAS.Resumo da 

inicial:TRATA-SE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROCESSADA 

S O B  O  R I T O  D A  C O N S T R I Ç Ã O  P A T R I M O N I A L . 

Decisão/Despacho:CONSIDERANDO QUE O EXECUTADO NÃO FOI 

DEVIDAMENTE INTIMADO DA PENHORA LEVADO A EFEITO, CONFORME 

SE AFERE DA CERTIDÃO DE FLS. 90, PREVIAMENTE A APRECIAÇÃO DO 

PEDIDO VERTIDO ÀS FLS. 99/101, INTIME-SE O DEMANDADO VIA EDITAL 

PARA QUERENDO, MANIFESTAR-SE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300175 Nr: 3338-88.2003.811.0003

 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: JOÃO VICTOR CUNHA CARVALHO, DUILIO PIATO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BOLIVAR AMANCIO DE 

CARVALHO, ananda cunha de carvalho reis magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI 

- OAB:21669/O, ALEXANDRE LIMA ROSSONI - OAB:18581, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, Vinicius Piccini Nunes - 

OAB:25086/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 IMPULSIONO os autos para aguardar cumprimento da decisão de fls. 

550/501, pelo prazo requerido de 60 dias, nos termos da CNCGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415830 Nr: 11468-91.2008.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CARLOS POLEZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DULCE POLEZEL HERRERA, 

MARCELO ACCETTE POLIZER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, RAFAELA MARCOS FABIAN - OAB:22111/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 5.388

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO (A) AUTOR (A) PARA , NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR OS ALVARÁS 13, 14 E 15, A 

DISPOSIÇÃO EM PASTA PRÓPRIA E PROVIDENCIAR A EXTRAÇÃO DAS 

CÓPIAS DESCRITAS NOS EXPEDIENTES FLS. 470, BEM COMO PARA 

RECOLHER DUAS GUIAS PELA EXPEDIÇÃO DO FORMAL (UMA FOLHA), 

ALÉM DE GUIAS PELAS AUTENTICAÇÕES EM IGUAL NÚMERO DE CÓPIAS 

EXTRAÍDAS PARA CADA DOCUMENTO PEÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779388 Nr: 5926-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO RESENDE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SANDOVAL RESENDE SILVA, 

SIDOVANIO REZENDE SILVA, SILVANA RESENDE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CÉSAR MORAES COELHO 

- OAB:24543/O, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO DO (A) INVENTARIANTE ACERCA DO R. 

DESPACHO DE FLS. 183, BEM COMO PARA RECOLHER AS CUSTAS E 

TAXAS EM CONFORMIDADE COM O CÁLCULO DE FLS. 185, NO PRAZO 

DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783897 Nr: 7707-08.2015.811.0003

 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: RADSN, NAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDSN, HMN, RMN, NNMNA, GAN, GAN, NAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595/O, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, FABIANA OLIVEIRA MARTINS MIGLIAVACCA - 

OAB:8744-B/MT, GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - OAB:22.325, 

MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 8380, 

RODRIGO TREMARIN - OAB:25.487 SC, ROGERIO NAVES DA SILVA - 

OAB:13663, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT 3533A, VANDERLEI 

CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 INTIMAÇÃO DO (S) ADVOGADO(S)DA (S) PARTE(S) ACERCA DO R. 

DESPACHO DE FLS. 1447 A 1450 E VERSOS, A SEGUIR TRANSCRITO EM 

RESUMO: "... Para esclarecimento da questão inserida no item II desta 

decisão, DEFIRO a produção de prova testemunhal, juntada de 

documentos no prazo de 15 dias e depoimento pessoal da parte 

autora...Consequentemente, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 02 de abril de 2020, às 14h30min...Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem o rol de testemunhas (artigo 

357, §4º, do CPC), ficando a cargo dos advogados das partes informarem 

ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local 

da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Consigne, 

ainda, no expediente as demais determinações expressas nos incisos § 

1º, 2º e 3º do artigo 455, quanto à intimação das testemunhas. 

...Determino o depoimento pessoal da autora a fim de que seja interrogada 

na audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 385, do 

Código de Processo Civil...Intime-se a autora, fazendo constar no 

mandado de intimação a advertência de que se presumirão confessados 

os fatos contra ela alegados...".

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 165 de 693



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783897 Nr: 7707-08.2015.811.0003

 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: RADSN, NAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDSN, HMN, RMN, NNMNA, GAN, GAN, NAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595/O, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, FABIANA OLIVEIRA MARTINS MIGLIAVACCA - 

OAB:8744-B/MT, GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - OAB:22.325, 

MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 8380, 

RODRIGO TREMARIN - OAB:25.487 SC, ROGERIO NAVES DA SILVA - 

OAB:13663, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT 3533A, VANDERLEI 

CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 RECOLHER GUIA DILIGÊNCIA: Intimação da PARTE AUTORA para que 

proceda à EMISSÃO e RECOLHIMENTO da GUIA DE DILIGÊNCIA do Sr. 

Oficial de Justiça junto ao Portal do TJMT: Emissão de Guias Online > 

Diligência > Emissão de Guia de Diligência, inserindo os dados do 

processo e demais informações solicitadas pelas página, juntando a 

comprovação nos autos após o pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 774788 Nr: 4191-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLMS, LMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE ROSSIVELTTE ALVES 

- OAB:20188, EDILIA FERNANDES DAS GRAÇAS - OAB:16869/O, 

KLEBSON DIAS DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 15.031/0

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial de majoração do 

valor pago pelo demandado à parte requerida a título de pensão 

alimentícia, mantendo o valor anteriormente ajustado, ou seja, em 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo mensal. Via de consequência, resolvo 

o mérito com nos termos do art. 487, I do CPC e EXTINGO o 

processo.Tendo em vista a sucumbência da parte requerente, condeno-a 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos 

honorários advocatícios em favor do patrono da parte requerida, de forma 

una, que fixo prudentemente, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobretudo 

considerando a natureza da demanda e o trabalho efetivado, consoante o 

que determina o art. 85, §8º, do CPC.Ressalte-se que a exigibilidade das 

referidas verbas ficarão suspensas enquanto perdurar a impossibilidade 

da parte em adimpli-las, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, eis que milita 

sob o pálio da assistência judiciária gratuita.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, 18 de fevereiro de 2020.Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733131 Nr: 13195-12.2013.811.0003

 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 AUGUSTA DE MATOS DA SILVA, PEDRO 

BARBOSA DA SILVA, MARIA JOSÉ LIMA, MARIA LEILA DA SILVA 

FREITAS, BENEVIDES FREITAS DA COSTA, RAIMUNDO BARBOZA DA 

SILVA, LUZIA DE SOUZA SILVA, MARIA LUZIA DA SILVA DE OLIVEIRA, 

MARIA JESUS DA SILVA, ARNALDO DAS CHAGAS BARBOSA, MARIA 

QUITÉRIA SILVA CARVALHO, GENILDO DA SILVA CARVALHO, SONIA 

MARIA BARBOSA, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MIGUEL BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT, NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA 

FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO (A) INVENTARIANTE PARA 

COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES, NO PRAZO DE 05 ) CINCO DIAS, A FIM DE RETIRAR A 

CARTA DE ADJUDICAÇÃO RETIFICADA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932306 Nr: 5558-97.2019.811.0003

 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: MIDLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CLEMENTE 

NAVARRO - OAB:218.068 SP, Hélio Artur de O. S. e Navarro - 

OAB:OAB/SP164388, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - 

OAB:MT/9652

 IMPULSIONO O FEITO PARA INFORMAR NÃO HAVER EXPEDIDO 

MANDADO DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, EM VISTA POSSUIR 

ADVOGADO CONSTITUÍDO NESTE FEITO, O QUAL SERÁ CIENTIFICADO, 

ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DJE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 932306 Nr: 5558-97.2019.811.0003

 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: MIDLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CLEMENTE 

NAVARRO - OAB:218.068 SP, Hélio Artur de O. S. e Navarro - 

OAB:OAB/SP164388, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - 

OAB:MT/9652

 Vistos etc.I. De início, designo Sessão de tentativa de Mediação para a 

data de 17 de março de 2020 às 13h30min, a realizar-se perante o 

CEJUSC desta comarca.Com efeito, reputo prudente a investida, a fim de 

instar as partes a alcançar um denominador comum na sensível relação 

familiar em comento, com o fito de buscar a pacificação do conflito 

instalado e alimentado pela latente litigiosidade dos envolvidos em 

benefício da filha. Destarte, intimem-se as partes, com urgência, a fim de 

que compareçam à audiência ora aprazada.II. Doravante, na hipótese de 

restar infrutífera a sessão de mediação e, desde já, visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 6º, 9º e 10 do Código de Processo Civil, que 

estabeleceram os Princípios da Cooperação e não-surpresa, bem como a 

celeridade processual, deverão as partes, no prazo de 15 (quinze) dias 

após a sessão infrutífera, e sob pena de preclusão e em igual período (05 

dias):a)Especifiquem as provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC), sob pena de indeferimento;a, deve ser articulado de modo 

coerente e jurídico o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela 

qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer este 

juízo quanto a necessidade de inversão do ônus e distribuição do ônus da 

prova diversa da regra geral (art. 357, III, do CPC);c)Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

quais questões de direito que entendem, ainda, controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).Por 

oportuno, ressalvo, que a especificação de provas não obstará o eventual 

julgamento antecipado do mérito, na hipótese de ser reconhecida as 

hipóteses do art. 355 e 356 do CPC.Após, conclusos.Rondonópolis/MT, 18 

de fevereiro de 2020.Cláudia Beatriz SchmidtJuíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1001957-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QUELI CRISTINA LOURENCO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001957-66.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE ALIMENTOS C.C. GUARDA E VISITAS aforada por QUELI 

CRISTINA LOURENÇO FERREIRA em face de CLEITON RODRIGUES DE 

OLIVEIRA (qualificados na peça vestibular). 2. As partes formularam 

acordo, conforme termo de ajuste carreado aos autos (ID: 21748838). 3. O 

representante do Ministério Público opinou favoravelmente à homologação 

do acordo (ID: 24678599). 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm legitimidade e 

estão bem representadas. 6. Tendo em vista que as partes transigiram 

com vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o acordo 

entabulado nos autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 7. 

Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução de 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil, deferindo 

os alimentos, a guarda e o direito de visitas, nos moldes acordados no ID: 

21748838. 8. Expeça-se o competente termo de guarda definitiva da 

menor em favor de sua genitora. 9. Proceda-se à notificação do 

empregador da parte requerida, nos termos do art. 529, CPC, devendo ser 

imediatamente oficiado, para que efetue o desconto diretamente em sua 

folha de pagamento, sob pena de caracterização de crime de 

desobediência (art. 330, do Código Penal). 10. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 11. Notifique-se o 

representante do Ministério Público. 12. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

19 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1057430-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TECNOMONT MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Certifico que, em consulta aos autos, 

observei que a parte interessada recolheu a diligência do oficial de justiça 

no valor de R$ 2,73 (dois reais e setenta e três centavos), todavia, 

conforme Portaria n. 016/2017-DF, editada pela Diretoria do Fórum desta 

Comarca, a quantia a ser recolhida para o Distrito de Nossa Senhora da 

Guia é de R$ 163,80 (cento e sessenta e três reais e oitenta centavos). 

Desse modo, intimo a parte autora para promover a complementação da 

diligência no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da presente 

no estado em que se encontra. Cuiabá, 19 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: 1004389-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. C. (TESTEMUNHA)

T. R. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO SUEKI MIYAMOTO OAB - MT0006443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. T. C. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CAETANO DE BRITO OAB - MT0009880A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo as partes acerca 

da audiência designada nesta precatória para a data de 10/03/2020, às 

15h30min, na sala de audiências de Cartas Precatórias da 1ª Vara Cível de 

Cuiabá/MT. Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020 Milena Fernandes Machado 

Gestora Judiciária Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1051740-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roney Marcos Ferreira OAB - MT10316/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29318726, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1038385-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI WEIGERT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29338451, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1043290-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO RAMOS BENEDETTI OAB - SP204998 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLO HENRIQUE CYRINO GUILMAR (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28555671, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 de 
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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: 1061251-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MORAES (REQUERENTE)

JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ERECHIM-RS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PAES OLIVO OAB - RS77563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ANTÔNIO BUSNELLO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28351029, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1060686-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL GONCALVES FABRETTI SANTOS OAB - PR62991 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 27960372, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1059268-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOBRE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNER GOULART DE OLIVEIRA OAB - SP0266217A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D A Z TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI - 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 MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA 08 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES PROCESSO n. 

1059268-95.2019.8.11.0041 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: CARTA 

PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: GOBRE TRANSPORTES E 

LOCACAO LTDA - EPP Endereço: Avenida Engenheiro Modesto Moreira 

Júnior, 42-39, Aeroporto, MIRASSOL - SP - CEP: 15130-000 POLO 

PASSIVO: Nome: D A Z TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI - EPP 

Endereço: RUA DOS CURIÓS, N. 31, quadra 10, PARQUE OHARA, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78080-480 FINALIDADE: EFETUAR O CUMPRIMENTO DA 

CARTA PRECATÓRIA, qual seja, A PENHORA E AVALIAÇÃO DOS BENS 

DO EXECUTADO TRANSZANOTTO TRANSP RODEIRELLI EPP, NA PESSOA 

DE DEVAIR ZANOTTO, TANTOS BENS BASTEM PARA GARANTIR A 

EXECUÇÃO, BEM COMO PARA A INTIMAÇÃO DA PENHORA 

REALIZADA,ADVERTINDO-O QUE PODERÁ OFERECER IMPUGNAÇÃO NO 

PRAZO DE 15 DIAS, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 

212, §2º, do CPC, as citações e intimações, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o 

disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do 

art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver 

procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, 

deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família 

ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim 

de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da 

CNGC inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados 

deverão estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. Cuiabá, 18 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias 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: 1000572-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. A. M. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28931987, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1000640-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. W. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SCHAFER OAB - RS43124 (ADVOGADO(A))

JULIANO TACCA OAB - RS43125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. W. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28171880, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000917-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DOMICIANO PONTELO OAB - SP423568 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. M. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28513746, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1038798-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28846510, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1038263-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DAMIANA DE CASTRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA GONCALVES DE SOUZA OAB - SP410508 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA AUXILIADORA DE MOURA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28643134, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1057639-86.2019.8.11.0041

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:

GONCALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO (REQUERIDO)

NILDA GODOY DE CAMPOS (REQUERIDO)

NAISE GODOY DE CAMPOS SILVA FREIRE (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 deixou de 

recolher, embora devidamente intimada, a diligência do Oficial de Justiça 

quanto ao ato citatório a ser realizado no Condomínio Florais, razão pela 

qual deixo de expedir o respectivo mandado. Impulsionando o presente 

feito, intimo a parte interessada para efetuar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da 

presente carta precatória, independentemente de cumprimento. Destaco 

que a respectiva guia poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao). Cuiabá, 19 de 

fevereiro de 2020. Felipe Ernandes Barbosa Correa Analista Judiciário 

Núcleo de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038972-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO SILVA BOMFIM OAB - RO1727 (ADVOGADO(A))

MARCELO LONGO DE OLIVEIRA OAB - RO1096 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARETUSA SENDESKI FERNADES (REQUERIDO)

JULIANA MACEDO SENDESKI SUFFI (REQUERIDO)

D'ALUMINIO COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

MARLUS MACEDO SENDESKI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28124648, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1059311-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CCM MAQUINAS E MOTORES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO CARLOS BANDEIRA SEDOR OAB - PR35453 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPERIO DAS MAQUINAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA (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. 28736689, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1046006-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABULO OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28762750, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 de 

fevereiro de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo 

de Cartas Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048884-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIEL GOMIDE FOINA OAB - DF22125 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. M. M. (REQUERIDO)

B. H. D. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELL PINHO AMORIM OAB - DF48754 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29339569, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1060400-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. D. J. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMON LUIS SANT ANA REGO DANTAS OAB - BA55126 (ADVOGADO(A))

MARIZETE MARIA DE JESUS OAB - 022.021.865-06 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. F. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28736690, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1059161-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR LUIZ PEREIRA OAB - GO37064 (ADVOGADO(A))

LILIAM MARA MARQUES OAB - 935.113.291-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. P. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28611487, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 19 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: 1044320-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28602316, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1045539-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA AUXILIADORA FERREIRA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28601504, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1059854-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER ROBERTO LODI HEE OAB - SP104358 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. GARCIA PALMA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28644128, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1049188-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT18280-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

X GAS COMERCIO DE GAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28959403, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1049203-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. DE SOUSA MODAS (REQUERIDO)

V F P DE MELO - DIVINA MODAS - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28650362, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 de 
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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: 1047930-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO EDIFICIO GUARABIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN VICTOR PAMPOLIN CORREA DE ABREU PIRES OAB - RJ167494 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LYDIA DE CARVALHO ALVES CORRÊA (REQUERIDO)

LUIZ ALVES CORRÊA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28622753, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1048439-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIO ROMANINI NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ALVES VIEIRA OAB - MS9479 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RMA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29332663, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1047462-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEAO ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BAZON DI LUCCIA OAB - SP390616 (ADVOGADO(A))

VERONICA CAMINOTO CHEHOUD OAB - SP303827 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBERTRANS TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TERESA IRENE RIBEIRO DE CARVALHO MALHEIRO OAB - MT9604 

(ADVOGADO(A))

WALTER EULER MARTINS OAB - SP207511 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28432797, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1048062-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE BIZINOTTO FILHO (REQUERIDO)

LARISSA SANTOS BIZINOTTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28737530, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1001871-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA REIS DE ALFAIA OAB - PA20241 (ADVOGADO(A))

KATIA MARIA REIS DA FONSECA OAB - PA15021 (ADVOGADO(A))

JOCILENE BENICIO DE LIMA OAB - 689.019.412-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. N. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id.28411172, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1048843-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WOLNEI AFONSO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29201015, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1048961-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISOESTE METALICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA OAB - GO33374 (ADVOGADO(A))

DOBSON DEYNER VICENTINI LEMES OAB - GO28944 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J E VIEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28605478, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 18 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: 1006070-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MOREIRAISO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE MARCONDES MONTEIRO OAB - MG129967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA COLUNA DA SILVA (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, embora a parte autora tenha 

manifestado que já recolheu as custas do oficial de justiça atinente à 

diligência a ser praticada nestes autos, vê-se que, na verdade, os 

documentos indicados se referem às custas de distribuição da presente 

carta precatória. Destaco, ainda, que a emissão de guia para recolhimento 

de diligência do oficial de justiça poderá ser emitida por meio do sítio 

eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http:/ /arrecadacao.t jmt. jus.br /#/guia/d i l igencia/emissao).  Assim, 

impulsionando o presente feito, intimo a parte interessada para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de devolução da presente carta precatória, independentemente 

de cumprimento. Cuiabá, 19 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: 1037633-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JI COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI NEZZI OAB - MT8452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALLEGARO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELAINE DA SILVA STOCK OAB - RS66980-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29146462, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 19 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: 1007184-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - MT30650-O (ADVOGADO(A))

DARCI NADAL OAB - SP30731 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTER BRASIL TRANSPORTES, TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1007184-83.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Juntado tal documento, CUMPRA-SE com urgência, em plantão 

judiciário, dada a natureza do ato deprecado, servindo cópia da presente 

como mandado. Após o regular cumprimento, certifique-se e devolva-se 

ao juízo deprecante mediante a adoção das providências pertinentes. Os 

valores e demais dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser 

consultados através do site www.tjmt. jus.br no campo 

“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Uma 

vez decorrido o prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, 

certifique-se e devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

igualmente observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). 

Às providências. Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007195-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERRARI & SATO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINUANO REFRIGERACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1007195-15.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos a guia de recolhimento das custas judiciais e o comprovante 

de pagamento da diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388 § 

único). Juntados tais documentos, CUMPRA-SE com urgência dada a 

natureza do caso, servindo cópia da presente como mandado. Após o 

regular cumprimento, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante 

mediante a adoção das providências pertinentes. Os valores e demais 

dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser consultados 

através do site www.tjmt.jus.br no campo “serviços-guias-emitir guia- 

diligência oficial de justiça- diligência”. Uma vez decorrido o prazo supra 

sem o cumprimento do ora determinado, certifique-se e devolva-se à 

origem, no estado em que se encontra, igualmente observando as 

formalidades necessárias (CNGC/MT, arts. 390 e 393). Às providências. 

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033713-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISON APARECIDO PAZETTO (REQUERIDO)

VANUSA CELESTINO NASCIMENTO PAZETTO (REQUERIDO)

JAYME PASETO (REQUERIDO)

APARECIDA MENEZES PASETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1033713-76.2019.811.0041 Vistos. Expeça-se 

novo mandado de citação dos executados, observadas as informações 

constantes da petição de id. 28461959. 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. Após o regular cumprimento do 

ato, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Às providências. Cuiabá, 19 de fevereiro de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042431-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SADY ELIAS SOLETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENOQUE DE SOUZA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1042431-62.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor da manifestação de id. 28680210, expeça-se novo mandado para 

cumprimento do ato deprecado, observado o endereço indicado no 

referido documento. Uma vez cumprida a finalidade da presente, 

devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades necessárias. 

Cópia desta decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 19 
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de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048344-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. M. F. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA KATIA MAULONI OAB - 027.641.731-30 (REPRESENTANTE)

DANIEL RIBAS DA CUNHA OAB - MS16626 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA DIAS FERREIRA PESSOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1048344-25.2019.811.0041 Vistos. Em que pese o 

alongado tempo de distribuição do mandado de id. 25685440, até esta data 

o Oficial de Justiça não comprovou o seu cumprimento. Portanto, oficie-se 

à Central de Mandados ordenando que o meirinho promova o cumprimento 

do referido mandado e sua devolução em 05 (cinco) dias, sob pena da 

adoção das medidas disciplinares pertinentes. Uma vez cumprido o ato 

deprecado, devolva-se à origem, observando as formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048355-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Juízo da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis (REQUERENTE)

NADIA MARIA OLIVEIRA GRACHET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BONIFACIO DE FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1048355-54.2019.811.0041 Vistos. Em que pese o 

alongado tempo de distribuição do mandado de id. 25755955, até esta data 

o Oficial de Justiça, não comprovou o seu cumprimento. Portanto, oficie-se 

à Central de Mandados ordenando que o meirinho promova o cumprimento 

do referido mandado e sua devolução em 05 (cinco) dias, sob pena da 

adoção das medidas disciplinares pertinentes. Uma vez cumprido o ato 

deprecado, devolva-se à origem, observando as formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001642-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CAMILLO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELITON RODRIGUES SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001642-84.2020.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor da certidão constante do id. 28221365, oficie-se ao juízo deprecante 

solicitando que em 20 dias forneça novo endereço ou informações 

complementares para cumprimento do ato deprecado. Apresentada a 

resposta, conclusos. Decorrido o prazo assinalado sem pronunciamento, 

devolva-se a presente à Comarca de origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das providências pertinentes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1055156-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILMA ROCHA SANTOS FERREIRA OAB - 872.862.032-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGO SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1055156-83.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor da certidão constante do id. 28735279, oficie-se ao juízo deprecante 

solicitando que em 20 dias forneça novo endereço ou informações 

complementares para cumprimento do ato deprecado. Apresentada a 

resposta, conclusos. Decorrido o prazo assinalado sem pronunciamento, 

devolva-se a presente à Comarca de origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das providências pertinentes. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1059660-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISA CARINE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS VINICIUS LEANDRO FREITAS (REQUERIDO)

THAIS OLIVEIRA MORAES LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1059660-35.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor da certidão de id. 28052714, expeça-se novo mandado de citação e 

intimação, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça com observância das 

regras contidas no art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC. Registre-se que o 

meirinho deve se atentar para as regras do art. 252 do CPC, o qual prevê 

que, após duas tentativas frustradas de encontrar a parte no seu 

domicílio, e havendo suspeita de ocultação, deverá intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora designada. Sendo 

positiva a diligência, devolva-se à origem mediante a adoção das 

providências pertinentes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 

19 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030523-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR OAB - MT14848-O 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA OAB - MT15641-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO TAVARES BARROS OAB - MT15327-O (ADVOGADO(A))

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

NADYA BRUNO MORCELI OAB - MT16444 (ADVOGADO(A))

FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER OAB - MT16524-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO MARI OAB - MT15803-O (ADVOGADO(A))

INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO OAB - MT9270-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA JOANUCCI MOTTI OAB - MT7832-O (ADVOGADO(A))

CLEBER LEMES ALMECER OAB - MT11378-O (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANDIRA PICCININ PEGORARO (REQUERIDO)

MARCO AURELIO PAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1030523-08.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 27228152, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061193-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO IGUACU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA PAULA NUNES ORTIZ OAB - PR89876 (ADVOGADO(A))

SILVIA ANTRIANE CAPELLETTI NOGIRI OAB - PR43486 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ELIAS HUGO BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIO JUSTO BORGES OAB - 037.804.739-68 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1061193-29.2019.8.11.0041 Vistos. De acordo com 

o julgamento de mérito proferido pelo e. TJ/MT nos autos do Mandado de 

Segurança n. 1000783-02.2017.8.11.0000, “as despesas dos Oficiais de 

Justiça, oriundas do cumprimento de mandados inerentes à Fazenda 

Pública, são custeadas por meio da verba indenizatória para atividade 

externa – VIPAE, tanto no processo de conhecimento como na execução 

fiscal.” Ante aos termos do referido julgado, e considerando que no 

presente caso a Fazenda Pública figura como parte interessada, 

expeça-se novo mandado para cumprimento do ato deprecado 

independentemente de recolhimento da diligência do oficial de justiça. 

Após, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040765-26.2019.8.11.0041

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:

J.E.PEDROSO (REQUERIDO)

LUCIA IGNATZ PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1040765-26.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de id. 

26596254. 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, 19 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044123-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE 

RONDONIA -IDARON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANNY CRISTINE ARAUJO DAS NEVES GOMES OAB - 548.496.671-04 

(PROCURADOR)

WANNY CRISTINE ARAUJO DAS NEVES GOMES OAB - RO5861 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO LAVRADOR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1044123-96.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de id. 

26475628 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, 19 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024795-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1024795-83.2019.811.0041 Vistos. Esta carta 

precatória tem como finalidade a avaliação dos imóveis de matrículas n.s 

77.690, 77.730, 77.722 e 72.635, registrados no 2º Serviço Notarial e 

Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá. Ao 

despachar nestes autos fora nomeado perito avaliador para cumprimento 

do ato deprecado, todavia, posterior à referida decisão a parte 

interessada se manifestou apontando que o ato haveria de ser cumprido 

por Oficial de Justiça, nos termos de orientação do juízo deprecante. 

Diante disso, torno sem efeito a decisão de id. 21795657, determinando a 

expedição de mandado de avaliação, através de oficial de justiça, o qual 

deverá ser observar as informações contidas nos ids. 21332783, 

21332781, 21332784 e 21332786. Intime-se a parte autora para 

apresentar nos autos comprovante de recolhimento de diligência do oficial 

de justiça em 05 (cinco) dias. Apresentado tal documento, cumpra-se, 

conforme deprecado, servindo cópia da presente como mandado. Os 

valores e demais dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser 

consultados através do site www.tjmt. jus.br no campo 

“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Uma 

vez cumprida a finalidade da presente, devolva-se à origem, mediante a 

adoção das providências pertinentes. Dê-se ciência da presente ao perito 

nomeado anteriormente. Às providências. Cuiabá, 19 de fevereiro de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040082-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERANDOLINA MARIA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA BORGES OAB - MT3617/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDO PAULO DOS REIS (REQUERIDO)

MARGARETE GLORIA DOS REIS (REQUERIDO)

LUZINETE MARIA DOS REIS (REQUERIDO)

ANABETE PAULA DOS REIS (REQUERIDO)

VALDETE PAULA DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1040082-86.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor da manifestação de id. 28774697, expeça-se mandado para 

cumprimento do ato deprecado, Uma vez cumprida a finalidade da 

presente, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. Às 

providências. Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046518-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO BATISTA SANTOS DUMONT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ERNESTO DE ALCANTARA PINTO OAB - CE0014181A 

(ADVOGADO(A))

GIRVANY XAVIER GARCIA OAB - CE22748 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARCIA CAETANO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1046518-61.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor da certidão de id. 25383164, expeça-se novo mandado para 
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cumprimento do ato deprecado. Uma vez cumprida a finalidade da 

presente, devolva-se à origem, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. Às 

providências. Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002162-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES GOMES DE ARAUJO - ME (EXECUTADO)

EURIPEDES GOMES DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018917A (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Custas pelo executado. Após o pagamento das custas, 

havendo saldo remanescente, devolva-se ao executado. Libere-se os 

veículos do executado penhorados pelo sistema RENAJUD. Transitada em 

julgado a sentença, encaminhem-se os autos a Central de Arrecadação e 

Arquivamento, nos termos do Provimento nº 20/2019. P. R. I. C. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito Seja bem vindo, FRANCISCO ROGERIO BARROS TJMT 15/12/2019 • 

14h 27' 15'' • 09:52 Restrições Designações Você está em: RENAJUD 

Retirar Restrições Retirar Restrições RENAJUD - Restrições Judiciais 

Sobre Veículos Automotores Usuário: FRANCISCO ROGERIO BARROS 

15/12/2019 - 14:27:15 Comprovante de Remoção de Restrição Dados do 

processo Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS - MT Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PUBLICA Nro do Processo 1002162-03.2016 Juiz que Ordenou a Retirada 

da Restrição Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA 

DO MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Órgão Judiciário 

RONDONOPOLIS PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PUBLICA Juiz Retirada FRANCISCO ROGERIO BARROS Para o processo: 

1002162-03.2016 Órgão Judiciário : RONDONOPOLIS PRIMEIRA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA Restrições Retiradas: 3 Placa 

Placa Anterior UF Marca/Modelo Proprietário Restrição Inclusão da 

Restrição JYH2765 MT VW/SAVEIRO CL EURIPEDES GOMES DE ARAUJO 

TRANSFERENCIA 07/03/2017 JZC9756 MT HONDA/C100 BIZ EURIPEDES 

GOMES DE ARAUJO TRANSFERENCIA 07/03/2017 OBR2776 MT 

CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT EURIPEDES GOMES DE ARAUJO 

TRANSFERENCIA 07/03/2017 Imprimir 2.3.0 Setor de Autarquias Sul, 

Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP 70700-010 - Brasília-DF .x.x.x. 

BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder Judiciário 

EJUBY.ROGERIO domingo, 15/12/2019 Minutas | Protocolamento | Ordens 

judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | 

Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair Detalhamento de Ordem Judicial de 

Bloqueio de Valores com ações selecionadas (Transferências, 

Desbloqueios, Reiteração de Não Respostas) Os valores apresentados 

podem sofrer alterações devido a oscilações em aplicações financeiras 

e/ou a incidência de impostos. Clique aqui para obter ajuda na 

configuração da impressão, e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio 

Situação da Solicitação: Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as 

Instituições Financeiras As ordens judiciais protocoladas até às 19h00min 

dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de 

remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as Instituições 

Financeiras até às 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais 

protocoladas após às 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e 

disponibilizadas às Instituições Financeiras no arquivo de remessa do dia 

útil imediatamente posterior. Número do Protocolo: 20190004468736 

Número do Processo: 1002162-03.2016.8.11.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE 

JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 3722 - 1.ª Vara Esp. 

da Faz. Pública de Rondonópolis Juiz Solicitante do Bloqueio: Francisco 

Rogerio Barros Tipo/Natureza da Ação: Execução Fiscal CPF/CNPJ do 

Autor/Exeqüente da Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso Deseja bloquear conta-salário? Não 

Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes de todos os 

réus/executados clique aqui. • Para ocultar os detalhes de todos os 

réus/executados clique aqui. 252.319.601-87 - EURIPEDES GOMES DE 

ARAUJO Respostas CCR DE PRIMAVERA DO LESTE / Todas as Agências 

/ Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante 

Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 24/05/2019 14:43 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

19.554,22 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 840,84 

8 4 0 , 8 4  2 7 / 0 5 / 2 0 1 9  1 2 : 5 4  1 5 / 1 2 / 2 0 1 9  1 3 : 2 2 : 2 1  T r a n s f .  V a l o r 

ID:072019000018467930 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 840,84 Não enviada - - BCO 

BRASIL / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo 

de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado 

Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 24/05/2019 14:43 Bloq. Valor 

Francisco Rogerio Barros 19.554,22 (03) Cumprida parcialmente por 

insuficiência de saldo. 130,38 130,38 27/05/2019 04:21 15/12/2019 

13:22:21 Desb. Valor Francisco Rogerio Barros 130,38 Não enviada - - 

BCO BRADESCO / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 24/05/2019 14:43 

Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 19.554,22 (02) Réu/executado sem 

saldo positivo. 0,00 0,00 24/05/2019 20:11 ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas 

as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 24/05/2019 14:43 Bloq. Valor Francisco Rogerio 

Barros 19.554,22 (00) Resposta negativa: o réu/executado não é cliente 

(não possui contas) ou possui apenas contas inativas, ou a instituição não 

é responsável sobre o registro de titularidade, administração ou custódia 

dos ativos. 0,00 0,00 27/05/2019 20:33 Não Respostas Não há 

não-resposta para este réu/executado 32.962.979/0002-56 - EURIPEDES 

GOMES DE ARAUJO - ME CPF/CNPJ não encaminhado às instituições 

financeiras, por inexistência de relacionamentos. Senha:

Intimação 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:

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))

 

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

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1015341-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO MERCOSUL S/A (EMBARGANTE)

MAURO LUIS PILZ (EMBARGANTE)

ROSELENE REITER PILZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BRANDELLI PERUZZO OAB - RS74939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

PROCESSO Nº 1015341-96.2019.8.11.0003 VISTO. FRIGORÍFICO 

MERCOSUL S/A, MAURO LUIS PLIZ e ROSELENE REITER PILZ ajuizaram 
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embargos à execução movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, 

requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita (Id. 26577662). 

Determinou-se a intimação dos embargantes para comprovarem a 

impossibilidade de pagar as custas processuais (Id. 26595367). Os 

embargantes apresentaram balancete contábil e os últimos balanços 

patrimoniais da empresa, alegando que tais documentos demonstram a 

precariedade da condição financeira atual da executada. Ao final, 

requereram a gratuidade da justiça (Id. 27776290). É o relatório. Decido. O 

Código de Processo Civil disciplina que a pessoa natural e a pessoa 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, havendo, inclusive, em 

favor da pessoa natural a presunção de veracidade de suas alegações. 

No entanto, referida presunção de veracidade da necessidade de justiça 

gratuita, que milita em favor da pessoa natural, pode ser afastada pelo 

próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem 

a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte 

requerente. Nesse sentido é jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO NA ORIGEM. 

INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a 

declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita tem presunção relativa de veracidade, podendo ser 

afastada fundamentadamente. 2. É inviável, em Recurso Especial, rever o 

entendimento do tribunal de origem que afastou a presunção de 

veracidade da declaração de pobreza e fundamentadamente indeferiu o 

pedido de justiça gratuita em virtude da incidência da Súmula nº 7/stj. 3. 

Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.057.733; Proc. 

2017/0034332-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; 

DJE 24/10/2017). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA 

REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO 

NÃO PROVIDO. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. Além disso, o Superior Tribunal de 

Justiça já decidiu que "o pedido de Assistência Judiciária Gratuita pode ser 

indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. " 

(AGRG no AG 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando MATHIAS (JUIZ 

FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado 

em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 2. O Tribunal de origem, apreciando as 

peculiaridades fáticas da causa, indeferiu o benefício da Assistência 

Judiciária Gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no V. 

acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 3. 

Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.210.602; Proc. 

2017/0301250-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 

11/09/2018; DJE 19/09/2018; Pág. 2618). Na hipótese, não há nenhum 

indício de que os embargantes MAURO LUIS PLIZ e ROSELENE REITER 

PILZ estejam em estado de pobreza, impossibilitados de arcar com o 

pagamento das custas processuais. Quanto ao pedido da empresa 

embargante (FRIGORÍFICO MERCOSUL S/A), importante anotar que o 

deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica 

é de caráter especialíssimo, impondo cabal demonstração de sua 

impossibilidade de arcar com os encargos processuais. É nesse sentido a 

orientação da Súmula nº 481, do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao 

benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais”. In casu, não foi juntado nenhum documento capaz de elidir a 

capacidade da empresa embargante de custear as despesas inerentes ao 

processo. Neste contexto, não vislumbro a presença dos pressupostos 

legais para concessão da gratuidade da justiça aos embargantes. Dessa 

feita, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça. Intimem-se os embargantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovarem o recolhimento do valor das custas processuais, sob pena 

de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006589-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUREO CANDIDO COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Trata-se de execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS em face de AUREO CANDIDO COSTA. A decisão de Id. 

25938233 deferiu a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira existente em nome do executado, via Sistema Bacenjud, na 

forma do artigo 854 do CPC. Assim, foi bloqueada a quantia de R$ 

196.316,78. O executado informou que, nos meses de novembro/2019 e 

dezembro/2019, é facultado ao contribuinte, ainda que demandado 

judicialmente após inscrição em dívida ativa, aderir ao programa de 

regularização fiscal (REFIS) que permite ao devedor, através do mutirão 

fiscal, obter descontos de até 100% de juros e multa, conforme noticiado 

pelo site da Prefeitura Municipal de Rondonópolis. Alegou que faz jus ao 

referido benefício e seus descontos, sendo justo, portanto, que, no ato de 

apresentação do saldo devedor, o Município exequente, através da 

Procuradoria responsável pelo programa de regularização fiscal, 

apresentasse perante juízo o saldo devedor já considerando os 

descontos cabíveis ao presente caso. Asseverou que a determinação de 

bloqueio sobre o valor total do débito, acrescido de todos os encargos, 

desconsiderando os descontos a que tem direito, caracteriza imenso 

prejuízo ao contribuinte e possivelmente um dano irreparável. Ao final, 

requereu “a não conversão dos ativos contristos em penhora, bem como 

seja oficiada a Procuradoria Adjunta Fiscal no Município de Rondonópolis 

para apresentar aos autos o real valor do débito pretendido fazendo 

considerar os benefícios e descontos advindos do programa de 

regularização fiscal (REFIS) vigente e aplicável ao presenta caso, por ser 

essa a medida correta aplicável ao caso” (Id. 26128326). É o relatório. 

Decido. A Lei Complementar n.º 306, de 08 de novembro de 2019, 

estabeleceu “as condições em que o Município de Rondonópolis e os 

sujeitos passivos, pessoa física ou jurídica poderem celebrar transação 

ou aderir ao parcelamento de débitos inscritos em dívida ativa ou não, 

ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não, de forma 

concomitante ou não, no MUTIRÃO DE NEGOCIAÇÃO FISCAL 2019 

promovido pelo Município de Rondonópolis no período de 18 de novembro 

a 18 de dezembro de 2019.” (artigo 1º). O artigo 3º da mencionada lei 

dispõe: “Art. 3º O sujeito passivo (pessoa física ou jurídica), para usufruir 

dos benefícios desta Lei Complementar, deve celebrar a transação ou 

aderir ao parcelamento dentro dos eventos previstos no art. 1º.” Como se 

vê, para usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar n.º 

306/2019, o executado deveria ter procurado a Administração Pública no 

período do Mutirão Fiscal (18 de novembro a 18 de dezembro de 2019), e 

celebrado transação ou aderido ao parcelamento. Dessa forma, INDEFIRO 

os pedidos formulados pelo executado na petição de Id. 26128326. 

Intime-se o executado, na pessoa do seu advogado, acerca da penhora 

de Id. 25938233 para, querendo, apresentar embargos à execução, no 

prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004007-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO PEREIRA (REU)

 

Impulsiono estes autos ao Exequente, a fim de intimá-lo a manifestar da 

certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009579-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ETMUNDO LOHMANN (REU)

 

Impulsiono estes autos ao Exequente, a fim de intimá-lo a manifestar da 

certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008753-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEVAL SOARES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES OAB - MT21607/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Certidão do Trânsito em Julgado 

Certifico e dou fé, que a sentença proferida nos autos transitou em 

julgado. RONDONÓPOLIS, 19 de fevereiro de 2020 DEBORA YANEZ 

PEREIRA CLAUDIO SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 

2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002082-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA MUNIZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PIETRA PY ALBERS OAB - MT14294/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS VARGAS LEITE OAB - MT11213-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO AO Dr (ª) VINICIUS VARGAS LEITE, OAB/MT 11213-A, para 

querendo , apresente contrarrazões o(s) recurso(s) de apelação 

interposto pelo(a) requerente, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009244-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER ROGERIO CAMPOS DE ARAUJO (REU)

 

Impulsiono estes autos ao Exequente, a fim de intimá-lo a manifestar da 

certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002267-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE VARELA CAON OAB - PE32765 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

PROCESSO N 1002267-38.2020.8.11.0003. VISTO. Se no prazo legal, 

recebo os embargos para discussão, com fulcro no que dispõe o artigo 

919 do CPC c/c artigo 1º da Lei de Execução Fiscal. Consigno que entendo 

como relevantes os fundamentos esposados na inicial pela parte 

executada, de modo que o prosseguimento da execução poderá lhe 

causar dano de difícil reparação e estando garantida a execução, atribuo 

o efeito suspensivo aos embargos, delineados pelo §1º do aludido artigo 

919, devendo ser certificado nos autos da Execução. Intime-se o 

embargado para, querendo, impugnar os embargos, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002627-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MORATO DE ARAUJO OAB - MG165021 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

PROCESSO N º 1000684-23.2017.811.0003. VISTO. Se no prazo legal, 

recebo os embargos, suspendendo a execução. Certifique-se nos autos 

principais. Intime-se o embargado para, querendo, impugnar os embargos, 

no de 30 (trinta) dias. Cumpra-se. Rondonópolis, 19/2/2020. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014435-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDICARLOS OLEGINI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

PROCESSO Nº 1014435-09.2019.8.11.0003 VISTO. EDICARLOS OLEGINI 

ofereceu Embargos à Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO, requerendo a liberação imediata do valor de R$ 923,18, 

bloqueado na sua conta corrente perante o Banco do Brasil (Conta: 

16.263, Agência: 2970), ao argumento de que tal valor é proveniente de 

salário (Id. 26082081). O Embargante apresentou extrato da conta sobre a 

qual recaiu o bloqueio judicial, referente ao mês de agosto de 2019, 

conforme determinado no Id. 26288130 (Id. 26510270). É o relatório. 

Decido. Anal isando os autos da execução f iscal nº 

1001633-47.2017.8.11.0003, verifica-se que foi bloqueada a quantia de R$ 

923,18 (novecentos e vinte e três reais e dezoito centavos), em 

15/08/2019, na conta bancária do executado EDICARLOS OLEGINI, ora 

embargante (Id. 22677350). O embargante sustenta que a mencionada 

quantia é impenhorável, uma vez que oriunda do seu salário de preparador 

físico pago pelo União Esporte Clube. Com efeito, o salário é impenhorável, 

conforme dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, in verbis: “ Art. 833. São 

impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, 

as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os 

pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade 

de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os 

ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 

ressalvado o § 2o;”. Todavia, no caso em tela não ficou comprovado que a 

quantia bloqueada é proveniente do salário do embargante, como alegado. 

O extrato bancário acostado no Id. 26510270 aponta claramente que o 

valor atingido pelo bloqueado judicial (R$ 923,18) é oriundo de 

transferências realizadas por terceiros em favor do embargante. Diante 

disto, INDEFIRO o pedido de liberação do valor bloqueado na conta do 

embargante. Transfira o valor de R$ 923,18 (novecentos e vinte e três 

reais e dezoito centavos), bloqueado na conta do embargante, para conta 

única. DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça ao embargante, nos 

termos do artigo 98 do CPC. Se no prazo legal, recebo os embargos, 

suspendendo a execução. Certifique-se nos autos principais. Intime-se o 

embargado para, querendo, impugnar os embargos, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714982 Nr: 10233-50.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FEITOSA & MOSCON JUNIOR LTDA, CESAR 

ALEXANDRE FEITOSA MOSCON, ANTONIO CESAR MOSCON JUNIOR, 

NEIDE FERNANDES FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 
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ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO CLEBER LINO DA 

SILVA - OAB:16137

 INTIMAR O PATRONO DO REQUERIDO: FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA 

OAB: 16137para tomar ciência de que o presente feito de CÓDIGO 714982 

foi integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, sob nº 

1001817-95.2020.8.11.0003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708215 Nr: 3054-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:MT/3.273

 INTIMAR o patrono da parte requerida, advº(ª) JOSE PEREIRA DA SILVA 

NETO, OAB/MT 3273, para que o devedor efetue o pagamento da dívida 

com o cálculo atualizado, conformne consta às fls. 641, no prazo de 

quinze dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido de multa 

no percentual de dez por cento e, também, de honorários de advogado de 

dez por cento, nos termos do artigo 523 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724907 Nr: 5878-60.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO RODRIGUES DA CRUZ, LUCAS RAFAEL ALVES 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o patrono das partes autoras, advº ELSON REZENDE DE 

OLIVEIRA, OAB/MT12452, para tomar ciência do Ofício de precatório 

Requisitório expedido sob nº 00000210/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 728116 Nr: 8939-26.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA, 

PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HALLISON DE BARROS 

SANTOS - OAB:25.296/0, JOARINA PATRICIA PINHEIRO - OAB:23501/O, 

LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O, LUCAS BRAGUIM 

PINA - OAB:23358/O, MARYANA SANTANA RINALDI - OAB:24.814-O

 INTIMAÇÃO ao Dr. LUCAS BRAGUIM PINA, OAB/MT 23358/O para que 

devolva os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 

03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 938501 Nr: 7546-56.2019.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVES BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se o próprio embargante para cumprir o despacho de fls. 39, em 05 

dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 381156 Nr: 9378-81.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERAL MAQUINAS E PECAS AGRICOLAS 

LTDA, WALSIR ORLANDO LUSSIETTI, IVANI MELLO, JOAO PEDRO DE 

ARRUDA, MARIA APARECIDA DA ROSA, CINDIA MARA APARECIDA 

LUCIETTI, Ana Paula Lussietti Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CLEBER LINO DA 

SILVA - OAB:16.137/MT, FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA - 

OAB:16137, RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS - OAB:OAB/MT 

14.895

 Visto.

Intime-se o agravante para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da decisão do agravo de instrumento de fls.235/237.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 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

 VISTO.

Considerando que o presente feito foi integralmente digitalizado e 

distribuído perante o sistema PJE, conforme comprovante de fls. 107, 

determino as seguintes providências:

 1. Dê-se ciências às partes, informando o novo número dos autos.

2. Constem no sistema Apolo que o processo foi digitalizado, bem como o 

seu novo número.

 3. Após, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, a fim de que sejam arquivados, independentemente do 

pagamento de custas, haja vista que continuarão tramitando de forma 

eletrônica, por meio do sistema PJE.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725553 Nr: 6509-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV, TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 VISTO.

Considerando que o presente feito foi integralmente digitalizado e 

distribuído perante o sistema PJE, conforme comprovante de fls. 89, 

determino as seguintes providências:

 1. Dê-se ciências às partes, informando o novo número dos autos.

2. Constem no sistema Apolo que o processo foi digitalizado, bem como o 

seu novo número.

 3. Após, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, a fim de que sejam arquivados, independentemente do 

pagamento de custas, haja vista que continuarão tramitando de forma 

eletrônica, por meio do sistema PJE.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 766195 Nr: 486-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: BAP MTS PNEUS LTDA - ME, TATIANE BIGLIARDI, 

LUCIANE BIGLIARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Considerando que o presente feito foi integralmente digitalizado e 

distribuído perante o sistema PJE, conforme comprovante de fls. 118, 

determino as seguintes providências:

 1. Dê-se ciências às partes, informando o novo número dos autos.

2. Constem no sistema Apolo que o processo foi digitalizado, bem como o 

seu novo número.

 3. Após, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, a fim de que sejam arquivados, independentemente do 

pagamento de custas, haja vista que continuarão tramitando de forma 

eletrônica, por meio do sistema PJE.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800202 Nr: 14480-69.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TS HOTEIS LTDA, NICOLE CERQUEIRA 

BUNNING, TULIO JOSE DA SILVA, JUDY TEREZINHA CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ASTUTI DELGADO - 

OAB:6682-B - MT

 VISTO.

Considerando que o presente feito foi integralmente digitalizado e 

distribuído perante o sistema PJE, conforme comprovante de fls. 122, 

determino as seguintes providências:

 1. Dê-se ciências às partes, informando o novo número dos autos.

2. Constem no sistema Apolo que o processo foi digitalizado, bem como o 

seu novo número.

 3. Após, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, a fim de que sejam arquivados, independentemente do 

pagamento de custas, haja vista que continuarão tramitando de forma 

eletrônica, por meio do sistema PJE.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 815735 Nr: 1456-37.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RODOMIG TRANSPORTES LTDA, JOSE CARLOS 

SARTORI, JAMILIO ADOZINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 VISTO.

Considerando que o presente feito foi integralmente digitalizado e 

distribuído perante o sistema PJE, conforme comprovante de fls. 93, 

determino as seguintes providências:

 1. Dê-se ciências às partes, informando o novo número dos autos.

2. Constem no sistema Apolo que o processo foi digitalizado, bem como o 

seu novo número.

 3. Após, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, a fim de que sejam arquivados, independentemente do 

pagamento de custas, haja vista que continuarão tramitando de forma 

eletrônica, por meio do sistema PJE.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 301366 Nr: 3153-50.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 VISTO

Já que as partes não recorreram da decisão de fls. 282/286, cumpra-se 

imediatamente a referida decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 816378 Nr: 1714-47.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FABIANO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, RENATA BAVARESCO DE SOUZA - OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 816378

VISTO.

Trata-se de Execução de Sentença de proposta por FABIANO FERREIRA 

DOS SANTOS em face do INSS, visando receber o valor de R$ 4.899,76 

(principal) e R$ 489,97 (honorários sucumbenciais).

O executado concordou expressamente com os cálculos do exequente 

(fls. 177).

Ante a concordância do executado com o demonstrativo do débito, 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 148 e 175, porque aparentemente estão 

de acordo com a sentença.

Nos termos do Provimento 06/2020-CM, a secretaria deverá cadastrar a 

RPV no sistema SRP e atualizar o crédito por meio do módulo de cálculos 

existentes no referido sistema.

Cadastrado e elaborado o cálculo, expeça-se a RPV (art. 4º do citado 

Provimento 11/2017).

Cumpra-se.

 Rondonópolis-MT, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 803432 Nr: 15716-56.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARIA DOS SANTOS AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por JOSEFA MARIA 

DOS SANTOS AZEVEDO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Técnico 

Administrativo Educacional Profissionalizado, em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto o processo, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Deixo de fixar os 

honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na 

fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 803836 Nr: 15853-38.2015.811.0003

 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: MARIA ALVES DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARIA ALVES 

DE SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais I, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto 

o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805093 Nr: 16337-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MORGANA DE MATOS CRISTOVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, quinta-feira, 13 de fevereiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 805779 Nr: 16611-17.2015.811.0003

 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: DÉLCIA D'ARK OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Tendo em vista que a parte autora indicou como assistente técnico o 

contador Ernani Plumer Santos Pinto (fls. 402), intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem sobre o parecer técnico 

contábil juntado pelo assistente técnico às fls. 418/424.

Intime-se, ainda, a parte autora para, no mesmo prazo, manifestar sobre o 

laudo pericial de fls. 410/413.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 807173 Nr: 17075-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RONAIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:12105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, quinta-feira, 13 de fevereiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 812372 Nr: 246-48.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA SIRLEI DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIRA FALCO - 

OAB:21813/0, SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - OAB:14.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARIA SIRLEI 

DE AMORIM em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Professora, em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto o processo, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Deixo de fixar os 

honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na 

fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784698 Nr: 8041-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISPAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PARDAL 

LTDA, JOSE LUIZ CARRETO PARDAL, ARMINDO CARRETO PARDAL, 

MARCIO ROBERTO CARRETO PARDAL, PAULO HENRIQUE COSTA, JOSE 

ROBERTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10781/MT

 VISTO.

Considerando que o presente feito foi integralmente digitalizado e 

distribuído perante o sistema PJE, conforme comprovante de fls. 89, 

determino as seguintes providências:

 1. Dê-se ciências às partes, informando o novo número dos autos.

2. Constem no sistema Apolo que o processo foi digitalizado, bem como o 

seu novo número.

 3. Após, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, a fim de que sejam arquivados, independentemente do 

pagamento de custas, haja vista que continuarão tramitando de forma 

eletrônica, por meio do sistema PJE.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 792485 Nr: 11295-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO ME, 

DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 VISTO.

Considerando que o presente feito foi integralmente digitalizado e 

distribuído perante o sistema PJE, conforme comprovante de fls. 96, 

determino as seguintes providências:

 1. Dê-se ciências às partes, informando o novo número dos autos.

2. Constem no sistema Apolo que o processo foi digitalizado, bem como o 

seu novo número.

 3. Após, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, a fim de que sejam arquivados, independentemente do 

pagamento de custas, haja vista que continuarão tramitando de forma 

eletrônica, por meio do sistema PJE.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737158 Nr: 48-79.2014.811.0003

 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: ROSIVAN RAMOS DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a (o) patrona(o) da parte autora, advº(a) CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, OAB/MT 17553-0, para tomar ciência de que 

atuará no feito o perito MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA , Contador 

nomeado por esse D. Juízo, bem como, arguir impedimento ou suspeição 

do perito, apresentar quesitos, se for o caso, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 724887 Nr: 5857-84.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR FORTES DOS SANTOS, FREDERICO 

AXEL LUNDGREN, ABEL ORNELAS VIEIRA, ANITA LOUISE REGINA 

HARLEY, MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA, MARCELO UBRIACO, 

HELIO APARECIDO NUNES, JIOVANINI DOMENCIO CICCONE, DINSON 

BATISTA DOS SANTOS FILHO, MARIO AUGUSTO MANTOVANI, KARIN 

RUGER DE ANTUNES MACIEL MUSSNICH, EDSON APELLANIZ CELENTANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 VISTO.

Considerando que o presente feito foi integralmente digitalizado e 

distribuído perante o sistema PJE, conforme comprovante de fls. 99, 

determino as seguintes providências:

 1. Dê-se ciências às partes, informando o novo número dos autos.

2. Constem no sistema Apolo que o processo foi digitalizado, bem como o 

seu novo número.

 3. Após, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, a fim de que sejam arquivados, independentemente do 

pagamento de custas, haja vista que continuarão tramitando de forma 

eletrônica, por meio do sistema PJE.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 295154 Nr: 9605-13.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE TRINDADE NETO, GERALDO 

EUSTAQUIO DE CARVALHO, SUELI EUSTAQUIO DE CARVALHO MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades ou 

contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, 

objetivando, essencialmente, a complementação do julgamento, 

expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. No caso em 

debate, a decisão embargada apreciou todas as teses discutidas pelo 

embargante. Ocorrendo qualquer dúvida, basta ler a decisão de fls. 

642/644.Com efeito, a decisão embargada analisou todas as questões 

postas, afastando didaticamente as teses da decadência e prescrição. 

Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na decisão 

cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os 

embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto da lide.Com 

essas considerações, nego provimento aos embargos de declaração 

ofertados por SUELI EUSTAQUIO DE CARVALHO e VICENTE TRINDADE 

NETO.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, quinta-feira, 13 de fevereiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 815517 Nr: 1399-19.2016.811.0003

 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: JASDQ, SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JOSÉ 

ARTHUR SILVA DE QUEIROZ, menor representado por sua genitora 

SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ (autos Código nº 815517), FÁBIO 

VIEIRA DE QUEIROZ (autos Código nº 861217) e SIMONE DOS SANTOS 

SILVA QUEIROZ (autos Código nº 859687) em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO.Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. 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).(...)Assim, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código 

de Processo Civil, condeno os autores ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da Procuradoria do Estado, que fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), para cada ação. Entretanto, declaro suspensa as 

obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de 

pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 

05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, 

o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do Código de 

Processo Civil). P.R.I.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820270 Nr: 3074-17.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MILTON DA SILVA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 Intimação do advogado da parte autora : MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias acerca do Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820315 Nr: 3098-45.2016.811.0003

 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: SINVALDO COSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 Intimação do advogado da parte autora : MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias acerca do Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820505 Nr: 3156-48.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS ALMEIDA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 Intimar o(a) patrono(a) da parte requerente, advº(ª) MARCIA MARIA 

MANCOSO BAPTISTA, OAB/MT 3560-B, para manifestar-se acerca do 
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laudo acostado aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 859687 Nr: 3121-54.2017.811.0003

 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: SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JOSÉ 

ARTHUR SILVA DE QUEIROZ, menor representado por sua genitora 

SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ (autos Código nº 815517), FÁBIO 

VIEIRA DE QUEIROZ (autos Código nº 861217) e SIMONE DOS SANTOS 

SILVA QUEIROZ (autos Código nº 859687) em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO.Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. 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).(...)Assim, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código 

de Processo Civil, condeno os autores ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da Procuradoria do Estado, que fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), para cada ação. Entretanto, declaro suspensa as 

obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de 

pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 

05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, 

o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do Código de 

Processo Civil). P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 861217 Nr: 3584-93.2017.811.0003

 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: FABIO VIEIRA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:19974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JOSÉ 

ARTHUR SILVA DE QUEIROZ, menor representado por sua genitora 

SIMONE DOS SANTOS SILVA QUEIROZ (autos Código nº 815517), FÁBIO 

VIEIRA DE QUEIROZ (autos Código nº 861217) e SIMONE DOS SANTOS 

SILVA QUEIROZ (autos Código nº 859687) em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO.Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. 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). (...)Assim, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código 

de Processo Civil, condeno os autores ao pagamento de honorários 

advocatícios em favor da Procuradoria do Estado, que fixo em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), para cada ação. Entretanto, declaro suspensa as 

obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de 

pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 

05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, 

o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do Código de 

Processo Civil). P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449081 Nr: 4261-36.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALTER APARECIDO FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMELIN MIRELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:12535-B/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(a) patrono(a) da parte requerente, advº(ª) WILSON MOLINA 

PORTO - OAB/MT 12790-A, para tomar ciência do Alvara expedido sob nº 

587336-3.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398930 Nr: 12447-87.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: WILLIAN CESAR DE ARRUDA BATISTA, SELMA 

LOURENCO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, CLEBER DOS 

SANTOS SOUZA, GYANCARLOS PAGLYNEARE CABELHO, 

WILQUERSON FELIZARDO SANDES, HENDER ULISSES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALERIO POUSO - 

OAB:PROCURADOR, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/MT, GLAYTON 

MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 5957, HELIO PASSADORE - 

OAB:3008-A, MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - OAB:MT/5780, 

ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT, STALYN PANIAGO 

PEREIRA - OAB:6115-B/MT

 INTIMAÇÃO ao Dr. GIVANILDO GOMES, OAB/MT 12635/O para que 

devolva os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 

03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400460 Nr: 13967-82.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: APARECIDO VIEIRA, LINDESSAND DA CONCEICAO 

VIEIRA, ELISSANDRA DA CONCEICAO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT, GYANCARLOS PAGLYNEARE CABELHO, HENDER 

ULISSES DA SILVA, WILQUERSON FELIZARDO SANDES, CLEBER DOS 

SANTOS SOUZA - PM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 5957, 

MARCOS EDUARDO MOREIRA SIQUERI - OAB:11733/MT, RONALDO 

PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - OAB:PROCURADOR

 INTIMAÇÃO ao Dr. GIVANILDO GOMES, OAB/MT 12635/O para que 

devolva os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 

03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52023 Nr: 460-06.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOLICHAO COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICI, MIGUEL RIBEIRO TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRÉ DA ROSA 

MIGUÉIS - OAB:OAB/MT 14.738-A

 INTIMAÇÃO ao Dr. FAUSTO ANDRÉ DA ROSA MIGUÉIS, OAB/MT 
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14.738-A para que devolva os presentes autos com vista além do prazo 

do legal, num prazo 03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 815735 Nr: 1456-37.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RODOMIG TRANSPORTES LTDA, JOSE CARLOS 

SARTORI, JAMILIO ADOZINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 INTIMAR O PATRONO DO REQUERIDO: DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT, para tomar ciência de que o presente feito de CÓDIGO 

815735 foi integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, 

sob nº 1002069-98.2020.8.11.0003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800202 Nr: 14480-69.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TS HOTEIS LTDA, NICOLE CERQUEIRA 

BUNNING, TULIO JOSE DA SILVA, JUDY TEREZINHA CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL ASTUTI DELGADO - 

OAB:6682-B - MT

 INTIMAR O PATRONO DO REQUERIDO: RAUL ASTUTI DELGADO, OAB/MT 

6682-B, para tomar ciência de que o presente feito de CÓDIGO 800202 foi 

integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, sob nº 

1002067-31.2020.8.11.0003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792485 Nr: 11295-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO ME, 

DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 INTIMAR O PATRONO DO REQUERIDO: LUCIANA CASTREQUINI TERNERO, 

OAB/MT 8.379, para tomar ciência de que o presente feito de CÓDIGO 

792485 foi integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, 

sob nº 1002185-07.2020.8.11.0003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 792513 Nr: 11315-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVELASC MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA, WANDER MONTEIRO MACHADO, ANTONINO DOS SANTOS 

CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VICENTE 

GONÇALVES TOBIAS - OAB:OAB/MT 14.895

 VISTO.

Considerando que o presente feito foi integralmente digitalizado e 

distribuído perante o sistema PJE, conforme comprovante de fls. 98, 

determino as seguintes providências:

 1. Dê-se ciências às partes, informando o novo número dos autos.

2. Constem no sistema Apolo que o processo foi digitalizado, bem como o 

seu novo número.

 3. Após, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, a fim de que sejam arquivados, independentemente do 

pagamento de custas, haja vista que continuarão tramitando de forma 

eletrônica, por meio do sistema PJE.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 782818 Nr: 7347-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARKSON OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WISTON CRISTALDO GOMES 

CHAVES - OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, sexta-feira, 14 de fevereiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783180 Nr: 7450-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE RICARDO SEGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO Trata-se de liquidação de sentença promovida por JOSÉ RICARDO 

SEGATTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Agente do Sistema Penitenciário, 

em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) DISPOSITIVO Com essas 

considerações, julgo extinto o processo de cumprimento de sentença, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Intimem-se. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784698 Nr: 8041-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISPAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PARDAL 

LTDA, JOSE LUIZ CARRETO PARDAL, ARMINDO CARRETO PARDAL, 

MARCIO ROBERTO CARRETO PARDAL, PAULO HENRIQUE COSTA, JOSE 

ROBERTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10781/MT

 INTIMAR O PATRONO DO REQUERIDO: ILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10781/MT, para tomar 

ciência de que o presente feito de CÓDIGO 784698 foi integralmente 

digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, sob nº 

1002196-36.2020.8.11.0003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789791 Nr: 10136-45.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTULU´S IND DE ROTULOS E ETIQUETAS 

LTDA, RAQUEL PAZIM SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 INTIMAR O PATRONO DO REQUERIDO: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB: 9724-B/MT, para tomar ciência de que o presente feito de CÓDIGO 

789791 foi integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, 

sob nº 100171747.2020.8.11.0003.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766195 Nr: 486-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BAP MTS PNEUS LTDA - ME, TATIANE BIGLIARDI, 

LUCIANE BIGLIARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAR O PATRONO DO REQUERENTE: LEONARDO DA SILVA CRUZ, 

OAB/MT 6660, para tomar ciência de que o presente feito de CÓDIGO 

766195 foi integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, 

sob nº 1002077-75-31.2020.8.11.0003.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741519 Nr: 3008-08.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CELIO VILELA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por CELIO VILELA 

MACHADO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Apoio Administrativo da 

Educação, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (.,..) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 744130 Nr: 4439-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUZA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO Trata-se de liquidação de sentença promovida por MARIA DE 

SOUZA PINTO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Apoio Desenv. Eco Soc., em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) DISPOSITIVO Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos a CAA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719043 Nr: 88-95.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDO DIESEL BOMBAS INJETORAS 

LTDA, JOAO LEMES GONZAGA, JOSEFA TELES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE BORDIGON DAS 

SILVA - OAB:13272

 INTIMAR O PATRONO DO REQUERIDO: LUCIANE BORDIGON DAS SILVA, 

OAB/MT 13.272, para tomar ciência de que o presente feito de CÓDIGO 

435981 foi integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, 

sob nº 1001927-94.2020.8.11.0003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724156 Nr: 5144-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUSA DOS REIS & RODRIGUES LTDA, 

SOYANE ALMEIDA RODRIGUES, LUZINETE CREUSA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Oliveira - 

OAB:19914/O

 INTIMAR O PATRONO DO REQUERIDO: Ana Carolina de Oliveira: OAB: 

19.914/O/MT, para tomar ciência de que o presente feito de CÓDIGO 

724156 foi integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, 

sob nº 1001674-09.2020.8.11.0003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724162 Nr: 5150-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA JARDIM FILHO E CIA LTDA, JOSÉ 

MARIA JARDIM FILHO, SEBASTIÃO CLEYTON JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT, MIVALDO MATIAS SOARES(ATUALIZADO) - 

OAB:16058

 INTIMAR O PATRONO DO REQUERIDO: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT, MIVALDO MATIAS SOARES(ATUALIZADO) - OAB:16058, 

para tomar ciência de que o presente feito de CÓDIGO 724162 foi 

integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, sob nº 

1002016-20.2020.8.11.0003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724887 Nr: 5857-84.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADIMIR FORTES DOS SANTOS, FREDERICO 

AXEL LUNDGREN, ABEL ORNELAS VIEIRA, ANITA LOUISE REGINA 

HARLEY, MARCELO JOSE FERREIRA E SILVA, MARCELO UBRIACO, 

HELIO APARECIDO NUNES, JIOVANINI DOMENCIO CICCONE, DINSON 

BATISTA DOS SANTOS FILHO, MARIO AUGUSTO MANTOVANI, KARIN 

RUGER DE ANTUNES MACIEL MUSSNICH, EDSON APELLANIZ CELENTANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 INTIMAR O PATRONO DO REQUERIDO: ALAN VAGNER SCHMIDEL, 

OAB/MT 7504, para tomar ciência de que o presente feito de CÓDIGO 

724887 foi integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, 

sob nº 1002198-06.2020.8.11.0003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725553 Nr: 6509-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV, TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 
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EDUARDO - OAB:14.159-B

 INTIMAR O PATRONO DO REQUERIDO: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO, OAB/MT 14.159-B, para tomar ciência de que o presente feito 

de CÓDIGO 724887 foi integralmente digitalizado e distribuído perante o 

sistema PJE, sob nº 1002073-38.2020.8.11.0003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725614 Nr: 6569-74.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVES NOGUEIRA & MELO DE SOUZA LTDA - 

ME, CATIELY LUZIA PARREIRA DA SILVA, TARCIO MELO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA TASCILA ARTHMAN 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/ MT 17.728

 INTIMAR O PATRONO DO REQUERIDO: TALITA TASCILA ARTHMAN DE 

OLIVEIRA: OAB: 17.728/MT, para tomar ciência de que o presente feito de 

CÓDIGO 725614 foi integralmente digitalizado e distribuído perante o 

sistema PJE, sob nº 1001671-54.2020.8.11.0003.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734216 Nr: 14063-87.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIMAR RIBEIRO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Libere-se para o perito o valor dos honorários periciais, mediante alvará 

eletrônico.

Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, sobre a petição e documentos de fls. (464/572).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734544 Nr: 14318-45.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DONIZETE RODRIGUES BARCELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LIMA - 

OAB:186.247-OAB/SP, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - 

OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora : : FERNANDA LIMA - 

OAB:186.247-OAB/SP, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - 

OAB:7387/MT, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do 

Petitório fls. 305.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 757221 Nr: 11625-54.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por LUCIA MARIA 

DE MELO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Profissional Técnico Nível Médio 

do SUS, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte 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

 INTIMAR O PATRONO DO REQUERIDO: VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT, para tomar ciência de que o presente feito de CÓDIGO 

715744 foi integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, 

sob nº 1002082-97.2020.8.11.0003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394020 Nr: 7542-39.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAPAMENTOS SPORT CAR LTDA, ENILDA 

LEITE DA SILVA, HERISSON CARLOS LEITE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10508/MT

 INTIMAR O PATRONO DO REQUERIDO: ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA: 

OAB: 10.508/MT, para tomar ciência de que o presente feito de CÓDIGO 

394020 foi integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, 

sob nº 1001714-88.2020.8.11.0003.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 785907 Nr: 8556-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELIZABETH CHAGAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA 

- OAB:OAB/MT 18822, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTE a impugnação 

apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.HOMOLOGO o cálculo 

realizado nesta data no Programa PROJEF WEB, que acompanha a 

presente decisão, no valor de R$ 90.785,37 (noventa mil, setecentos e 

oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos), atualizado até fevereiro de 

2020.HOMOLOGO, ainda, o valor de R$ 1.267,53 (um mil, duzentos e 

sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), a título de honorários 

advocatícios sucumbenciais, conforme cálculo realizado nesta data no 

Programa PROJEF WEB, que acompanha a presente decisão.Pelo princípio 

da causalidade, condeno o executado ao pagamento dos honorários 

advocatícios em favor da advogada da exequente, os quais deverão ser 

fixados por apreciação equitativa, tendo em vista que o valor dos 

honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional mostra-se 

demasiadamente exorbitante (10%), não se justificando plenamente à luz 

da contraprestação desempenhada neste feito, no importe de R$ 800,00 

(oitocentos reais), com fundamento no artigo 85, § § 2º, 7º e 8º do Código 

de Processo Civil. Nos termos do Provimento 06/2020-CM, a secretaria 

deverá cadastrar a RPV (valor referente aos honorários) no sistema SRP 

e atualizar o crédito por meio do módulo de cálculos existentes no referido 

sistema.Cadastrado e elaborado o cálculo, expeça-se a RPV (art. 4º do 

Provimento 11/2017).Quanto ao valor da condenação principal valor (R$ 

90.785,37), tendo em vista que o ultrapassa a quantia de 100 UPF (art. 1º 

da Lei Estadual nº 10.656/2017), para pagamento por meio de requisição 

de pequeno valor, expeça-se ofício requisitório de precatório ao 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CF, art. 100), 

instruindo-o com as peças essenciais, na forma do disposto no artigo 443, 
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§1º e 2º e 444 da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820028 Nr: 2930-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ARIONETE FRANCISCA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimar o(a) patrono(a) da parte requerente, advº(ª) MARCIA MARIA 

MANCOSO BAPTISTA, OAB/MT 3560-B, para querendo manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias sobre a petição e documentos de fls 554/652.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821538 Nr: 3434-49.2016.811.0003

 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): PERCIVAL SANTOS MUNIZ, COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CODER, JOSE CLAUDIO DE 

MELO, FREDERICO FORTALEZA SILVA, JOAREZ RANGEL DOS SANTOS, 

FABIO DANNY ALVES MOTA -ME, FABIO DANNY ALVES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 2ªPROMOTORIA DE JUSTIÇA 

CIVEL DE RONDONÓPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILSON NUNIS - 

OAB:7995/MT, DEISI VIEIRA FERREIRA - OAB:OAB/MT10071-B, 

DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - OAB:19752/O, FABRICIO MIGUEL 

CORREA - OAB:226119/SP, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762/A, 

FERNANDO F. S. BECKER - OAB:17905, JOAO BATISTA BENETI - 

OAB:MT/3065, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 INTIMAÇÃO ao Dr. FERNANDO F. S. BECKER, OAB/MT 17905 para que 

devolva os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 

03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 756596 Nr: 11234-02.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO JOSE MICHARKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO BOUVIE DE 

OLIVEIRA - OAB:16323

 INTIMAÇÃO ao Dr. GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA, OAB/MT 16323 para 

que devolva os presentes autos com vista além do prazo do legal, num 

prazo 03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707490 Nr: 2270-88.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JAIME DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO INSS - OAB:

 Intimar o(a) patrono(a) da parte requerente, advº(ª) WILSON MOLINA 

PORTO, OAB/MT 12.790-A, para tomar ciência do Alvara Expedido sob 

nº587333-9-2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725361 Nr: 6315-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDMDR-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BM&JSL, CMJM, MBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 INTIMAÇÃO ao Dr. JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR, OAB/MT8872 para 

que devolva os presentes autos com vista além do prazo do legal, num 

prazo 03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719110 Nr: 151-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT COMERCIO E REPRESENTACAO DE 

ROLAMENTOS E PECAS, FATIMO APARECIDO BORGES, ISRAEL SILVA 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEAN GUILHERME DA COSTA 

GASPARETO - OAB:24589/O

 INTIMAÇÃO ao Dr. GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO, OAB/MT 

24589/O para que devolva os presentes autos com vista além do prazo do 

legal, num prazo 03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 942663 Nr: 839-38.2020.811.0003

 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: JOAO ANAIDES CABRAL NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANICE LAURA VIEIRA DE SOUZA, JAQUELINE 

VIEIRA DE SOUZA PANIAGO, WALISTER MAGNO ARRUDA VIEIRA, 

RUBENS ANTONIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, o julgamento da causa por este Juízo tornaria ilegítimo o exercício 

da função jurisdicional em razão da incompetência absoluta para conhecer 

da presente demanda; inclusive, anulando-se todo e qualquer ato 

decisório, porventura proferido (CPC, art. 64, §§ 1 e 3º do CPC), uma vez 

que as partes não preenchem o requisito necessário para determinar a 

competência desse Juízo e matéria discutida nos autos não é de caráter 

público.Posto isso, diante da incompetência absoluta deste Juízo, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para julgar a matéria pendente de análise nos autos 

(arbitramento de honorários) e, por consequência, determino que os autos 

sejam remetidos ao Cartório Distribuidor para redistribuição a uma das 

Varas Cíveis desta Comarca.Cumpra-se.Rondonópolis, 17 de fevereiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 736360 Nr: 15719-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 INTIMAR o patrono da parte autora , advº(ª) CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, OAB/MT 17553-O , para tomar ciência da data 

designada para a realização da pericia, pelo Perito MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA , na data 05/03/2020, quinta-feira, às 13:00min, na Secretaria 

desta 1ª Vara de Fazenda Pública, e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguir impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicar 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 
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II e III, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733017 Nr: 13104-19.2013.811.0003

 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: NELSON MATOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPRO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:14.426

 PROCESSO Nº: 13104-19.2013.811.0003 (733017) VISTO. Trata-se de 

liquidação de sentença promovida pelo NELSON MATOS SOUZA em face 

do IMPRO – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS, visando apurar eventual defasagem 

salarial no cargo de Fiscal de Tributos em decorrência da conversão dos 

valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) 

DISPOSITIVO. Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque 

reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 704452 Nr: 12429-27.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIRCEU CARLOS JERONIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:OAB/MT 5.417-B, 

LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - OAB:18477/B, 

Naiamy Zwick - OAB:22478/O

 VISTO.

Considerando que o presente feito foi integralmente digitalizado e 

distribuído perante o sistema PJE, conforme comprovante de fls. 131, 

determino as seguintes providências:

 1. Dê-se ciências às partes, informando o novo número dos autos.

2. Constem no sistema Apolo que o processo foi digitalizado, bem como o 

seu novo número.

 3. Após, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, a fim de que sejam arquivados, independentemente do 

pagamento de custas, haja vista que continuarão tramitando de forma 

eletrônica, por meio do sistema PJE.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756463 Nr: 11147-46.2014.811.0003

 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: VANDERLI VALERO TOMAZELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por VANDERLI 

VALERO TOMAZELE em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professor, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto 

o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 749602 Nr: 7542-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MONICA SIEWERDING MEIRELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B, FRANCISCA DE SÁ - OAB:OAB/MT 16391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, segunda-feira, 17 de fevereiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 762099 Nr: 14546-83.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON RITTER MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VILSON RITTER MACHADO, Cpf: 

37618555087, Rg: 9028106343, solteiro(a), comerciante. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA TOMAR CIÊNCIA DA 

AVALIAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA PENHORA EFETIVADA NOS 

PRESENTES AUTOS, E QUERENDO, NOS TERMOS DO R. DESPACHO 

ABAIXO TRANSCRITO, OPOR EMBARGOS, PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, 

CONTADOS DA INTIMAÇÃO DA PENHORA .

Despacho/Decisão: VISTO.Intime-se a parte executada via edital para 

oferecer embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da 

penhora (art. 16, III, da L.E.F.).Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 17 de fevereiro de 2020

Francisco Rogério Barros Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820280 Nr: 3081-09.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BOAIR RAIMUNDO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora : : MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:9981-B/MT, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca 

do Laudo Pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786201 Nr: 8685-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CLARICE DOS SANTOS ME, MARIA 

CLARICE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUHAN MARCOS ROMAN 

BERGAMIM - OAB:16759

 VISTO.

Considerando que o presente feito foi integralmente digitalizado e 

distribuído perante o sistema PJE, conforme comprovante de fls. 110, 

determino as seguintes providências:
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 1. Dê-se ciências às partes, informando o novo número dos autos.

2. Constem no sistema Apolo que o processo foi digitalizado, bem como o 

seu novo número.

 3. Após, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, a fim de que sejam arquivados, independentemente do 

pagamento de custas, haja vista que continuarão tramitando de forma 

eletrônica, por meio do sistema PJE.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 785779 Nr: 8490-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORLUX MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, DISIOLI 

LUIZ PISSAIA, IVONETE ANA ZANCANARO PISSAIA, LUIZ AUGUSTO 

PISSAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 VISTO.

Considerando que o presente feito foi integralmente digitalizado e 

distribuído perante o sistema PJE, conforme comprovante de fls. 136, 

determino as seguintes providências:

 1. Dê-se ciências às partes, informando o novo número dos autos.

2. Constem no sistema Apolo que o processo foi digitalizado, bem como o 

seu novo número.

 3. Após, encaminhem-se os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, a fim de que sejam arquivados, independentemente do 

pagamento de custas, haja vista que continuarão tramitando de forma 

eletrônica, por meio do sistema PJE.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783910 Nr: 7712-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DAIANE CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON MENDES FERREIRA 

JUNIOR - OAB:16052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 PROCESSO Nº 783910

VISTO.

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS opôs embargos de declaração, alegando 

que a decisão de fls. 280/281, é contraditória, pois a impugnação foi 

julgada procedente, para reconhecer excesso de execução, condenando 

a exequente ao pagamento de honorários em favor do Município, no 

importe de 10% sobre o excesso à execução.

Aduziu que, no entanto, a fundamentação nos “parágrafos seguintes 

remeterem à ideia de que a obrigação em arcar com os valores referentes 

aos honorários advocatícios é do Município, faz-se necessário esclarecer 

que em razão do excesso de execução, é a parte exequente quem deve 

arcar com os honorários em favor do Município” (fls. 283/284).

É o relatório.

Decido.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de 

admissibilidade. Quanto aos seus fundamentos, anoto que não assiste 

razão ao embargante quanto à contradição alegada.

Isso porque, a exequente foi condenada ao pagamento de honorários 

advocatícios (10% sobre o excesso à execução), em relação ao 

cumprimento de sentença. Quanto a esses honorários, cabe ao 

Procurador do Município promover a sua execução (vide página 281, 

penúltimo parágrafo).

 O valor referente aos honorários advocatícios sucumbenciais no importe 

de R$ 988,87 diz respeito aos honorários do processo de conhecimento, 

que são devidos pelo Município a autora/exequente.

O valor destes honorários foi homologado às fls. 281, tendo sido 

determinado a expedição do respectivo RPV (fls. 281/v).

 Assim, não há nenhum vício na decisão de fls. 280/281.

 Dessa forma, convenço-me de que não há na sentença embargada 

nenhuma ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração 

apresentados por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, terça-feira, 21 de janeiro de 2020.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784881 Nr: 8113-29.2015.811.0003

 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: FÁTIMA PESSOA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO Nº: 8113-29.2015.811.0003 (784881) VISTO Trata-se de 

liquidação de sentença promovida por FÁTIMA PESSOA DE ANDRADE em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar eventual defasagem 

salarial no cargo de Profissional da Educação Básica, em regime especial 

de contrato temporário, em decorrência da conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) 

DISPOSITIVO Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque 

reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Intimem-se. Após, 

encaminhem-se os autos a CAA. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 788142 Nr: 9487-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA, KAROLINA CURADO 

COPPOLIA ZANOTTO, GEORGIA ZANOTTO, CLAUDIO ZANOTTO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358, Juliana Ferreira Quinteiro de 

Almeida - OAB:15865, MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - 

OAB:10081/O

 VISTO

A executada GEORGIA ZANOTTO apresentou dois embargos de 

declaração (fls. 126/127 e 130/131).

Assim, intime-se a executada para informar qual dos embargos deve ser 

apreciado por este juízo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794267 Nr: 12033-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VANIA THEREZINHA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:11709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por VANIA 

THEREZINHA DA SILVA LIMA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Professor, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto 

o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352152 Nr: 7202-66.2005.811.0003
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR HEITOR DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRHISTIAN MENDES NEITZKE - 

OAB:10163

 INTIMAR o patrono da parte requerida , advº(ª) CRHISTIAN MENDES 

NEITZKE, OAB/MT 10.163, para tomar ciência da PENHORA e AVALIAÇÃO 

do imóvel, de fls. 130, efetivada neste feito, e querendo, opor embargos, 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448590 Nr: 3769-44.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADELINA PEREIRA DA SILVA NETA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora : : MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958, para manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias 

acerca do Elaboração dos Cálculos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435521 Nr: 4189-83.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R S H COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, 

ROGERIO ALVES PEREIRA BARCELOS, SOLLIELLY ALVES PEREIRA 

BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERS MARTINEZ 

- OAB:17878

 INTIMAR o patrono da parte requerida SOLIELLY ALVES PEREIRA 

BARCELOS, advº(ª) MARCOS ROGERS MARTINEZ, OAB/MS 17818, para 

tomar ciência do desbloqueio do valor, via sisterma Bacenjud .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 437747 Nr: 6414-76.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL AKEMY GOMES TABUAS, RAQUEL 

AKEMY GOMES TABUAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386135 Nr: 14188-02.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ADRIANA INOCÊNCIO 

DE MATOS - OAB:MT25012/O, José Humberto Pires - OAB:24927/O

 INTIMAÇÃO ao Dr. José Humberto Pires, OAB/MT 24927/O para que 

devolva os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 

03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 433211 Nr: 1875-67.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL AKEMY GOMES TABUAS, RAQUEL 

AKEMY GOMES TABUAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se o exequente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da Exceção de Pré Executividade de fls. 67/71.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49537 Nr: 4058-02.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBAMAR SILVA, SILVA & ALVES LTDA 

- ME, WILMA APARECIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUSA - OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 INTIMAÇÃO AO DRº EDIVILSON JOSE GUIMARÃES representando o polo 

passivo, para tomar ciência que foi designada data para a Praças, sendo 

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 19 de Junho de 2020, a partir das 13:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação. SEGUNDO LEILÃO: Dia 19 de Junho de 

2020, a partir das 14:00 horas, para venda a quem mais der, não sendo 

aceito o preço vil, considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta 

por cento) do valor da avaliação. LOCAL: SEDE DO FÓRUM DESTA 

COMARCA: Rua Rio Branco Nº 2299 , Bairro: Guanabara , Cidade: 

Rondonópolis-MT Cep:78710-100 , Fone: (66) 3410-6100 , e Online 

Através do site www.balbinoleiloes.com.br. BEM(NS): Um imóvel , 

constituído por um lote de terreno, sob nº 06, da quadra R, do loteamento 

denominado Jambalaia 2, matrícula 8236, nesta cidade de Rondonópolis." 

(RE) AVALIAÇÃO: R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), em 22 de 

novembro de 2016. *A avaliação poderá ser atualizada até a data do 

Leilão.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49537 Nr: 4058-02.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBAMAR SILVA, SILVA & ALVES LTDA 

- ME, WILMA APARECIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUSA - OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 4058-02.1996.811.0003(Nº ANTIGO 374/2005) CÓDIGO:49537

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

EXECUTADOS: JOSE RIBAMAR SILVA e SILVA & ALVES LTDA - ME e 

WILMA APARECIDA ALVES.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade dos 

Executados JOSE RIBAMAR SILVA e SILVA & ALVES LTDA - ME e WILMA 

APARECIDA ALVES, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 19 de Junho de 2020, a partir das 13:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.
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SEGUNDO LEILÃO: 19 de Junho de 2020, a partir das 14:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: SEDE DO FÓRUM DESTA COMARCA: Rua Rio Branco Nº 2299 , 

Bairro: Guanabara , Cidade: Rondonópolis-MT Cep:78710-100 , Fone: (66) 

3410-6100 , e Online Através do site www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): Um imóvel , constituído por um lote de terreno, sob nº 06, da 

quadra R, do loteamento denominado Jambalaia 2, matrícula 8236, nesta 

cidade de Rondonópolis.".

 (RE) AVALIAÇÃO: R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), em 22 de 

novembro de 2016.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: lote de terreno, sob nº 06, da quadra R, do 

loteamento denominado Jambalaia 2, matrícula 8236, nesta cidade de 

Rondonópolis-MT

VALOR DA DÍVIDA:

 ÔNUS:

 LEILOEIRO:

 Leiloeiro LUIZ BALBINO DA SILVA, matriculado na FAMATO sob n.º 

66/2013

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

 COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados JOSE RIBAMAR 

SILVA e SILVA & ALVES LTDA - ME e WILMA APARECIDA ALVES, na 

pessoa de seu Representante Legal; e seus cônjuges se casados forem; 

e na Qualidade de Credor Hipotecário, na pessoa de seu Representante 

Legal; bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno 

e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, 

concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito 

real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 

penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, 

Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por 

ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para 

os efeitos do art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, 

antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

Rondonópolis - MT, 18 de fevereiro de 2020.

 Francisco Rogério Barros

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 52252 Nr: 702-62.1997.811.0003

 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: MARLENE LEITE BRITO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LUCIANO DE TARSON 

HUERGO BAUERMEISTER - OAB:7328 B, MAURYTANIA CELESTE BRITO 

DOS SANTOS BAUERMEISTER - OAB:16311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 Visto.

Trata-se de execução de sentença envolvendo as partes acima 

identificadas.

A parte executada satisfez a obrigação, segundo consta no ofício de fls. 

546.

Posto isso, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente ação de execução.

Encaminhem-se os autos para a CAA – código 626.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328273 Nr: 261-37.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PECAS BOA ESTRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

PROCURADOR - OAB:MT/5.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 INTIMAÇÃO ao Dr. LUCIANA LUMIE KOBATA, OAB/MT 5131/MT para que 

devolva os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 

03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800191 Nr: 14473-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTA BOLICHE BAR LTDA, SABINO DE 

GODOI FREITAS, TIAGO VIDOTTI FREITAS, MARCELO DE ALMEIDA 

GUEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872, RICK ANDREI VIEIRA - OAB:21426/O

 INTIMAÇÃO ao Dr. RICK ANDREI VIEIRA, OAB/MT 21426/O para que 

devolva os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 

03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 788538 Nr: 9642-83.2015.811.0003

 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: MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O, GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - 

OAB:13047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO

Dê-se vista dos autos ao advogado subscritor da petição de fls. 744.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789494 Nr: 10033-38.2015.811.0003

 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: JOSE MARIA FLORES FARIAS, JUSCELIA CAMILO, 
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MARCIA CRISTINA MEDEIROS, LUCIANA APARECIDA TRINDADE, LUCIENE 

LEITE DA SILVA, LAURO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 VISTO

A respeito da petição de fls. 401, informo ao advogado da parte autora 

que não compete ao juiz intimar o assistente técnico para apresentar 

parecer.

Segundo o disposto no artigo 477 do CPC, as partes serão intimados para, 

querendo, manifestar-se sobre o laudo pericial do perito do juízo no prazo 

comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das pattes, 

em igual prazo, apresentar seu respectivo laudo..

Assim, indefiro o pedido de fls. 401.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782879 Nr: 7364-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUZETE APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: wiston cristaldo gomes - 

OAB:22.656/O, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação do advogado da parte autora : : WISTON CRISTALDO GOMES 

CHAVES - OAB:22656/O, representando o polo ativo., para manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias acerca do Petitório fls. 489/493.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807483 Nr: 17181-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RONDONOPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTPO LOPES DE SOUZA 

- OAB:/MT 5393, SIRLEI CABRAL MORAIS E SILVA - OAB:5393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:14.426, DANILO IKEDA CAETANO - OAB:14426

 INTIMAR o patrono da parte autora , advº(ª) ADALBERTPO LOPES DE 

SOUZA, OAB/MT 5393, para tomar ciência da data designada para a 

realização da pericia, pelo Perito MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA , na 

data 05/03/2020, quinta-feira, às 18:00min, na Secretaria desta 1ª Vara de 

Fazenda Pública, e no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar quesitos, 

indicar assistente técnico, arguir impedimento ou suspeição do perito, se 

for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820239 Nr: 3052-56.2016.811.0003

 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: ANTONIO ASSUNÇÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 (...) .Por essa razão, intime-se o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do servidor 

ANTONIO ASSUNÇÃO PEREIRA, no período de 11/1993 até 12/1994, ou de 

servidores em cargos semelhantes ao do autor para que sirva de 

parâmetro para o cálculo.Com a juntada dos referidos documentos, nos 

termos do art. 477, § 2º, I, do CPC, intime-se o PERITO nomeado para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar novo, utilizando-se a metodologia de 

cálculo prevista no artigo 22, da Lei nº 8.880/94 para apurar eventual 

defasagem na remuneração, bem como para responder o seguinte quesito 

do juízo: Com base nos documentos apresentados pelo Município de São 

José do Povo, informe se com a reestruturação da carreira dos servidores 

Municipais, por meio das Leis Municipais nºs 346 e 347, de 10 de maio de 

2006, houve incorporação/reposição da alegada perda salarial apurada no 

laudo pericial?Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.Cumpra-se.Rondonópolis, terça-feira, 18 de fevereiro de 

2020. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 772038 Nr: 3190-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUZANE CAMARGO, PAULO ALEXANDRE VILLALBA, 

FAGNER MOREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para pagar os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, 

SOB PENA DE BLOQUEIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741576 Nr: 3044-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADRIANA MIOLA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida 

a hipótese de “liquidação zero”.Deixo de fixar os honorários advocatícios, 

tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de 

sentença, conforme acima fundamentado.Após, encaminhem-se os autos 

a CAA.P.R.I.C.Rondonópolis, terça-feira, 18 de fevereiro de 

2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 720547 Nr: 1591-54.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTES MIRAGLIA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Indefiro, por ora, o pedido de fls. 83

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar o 

endereço, onde o veículo penhorado às fls. 51 pode ser localizado para 

avaliação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736087 Nr: 15500-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARISTELA APARECIDA BONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO Nº: 15500-66.2013.811.0003 (736087) VISTO Trata-se de 

liquidação de sentença promovida por MARISTELA APARECIDA BONELLI 
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CAMPOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Profissional do SUS, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. (...) DISPOSITIVO Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. Intimem-se. Após, encaminhem-se os autos a CAA. 

P.R.I.C. Rondonópolis, terça-feira, 18 de fevereiro de 2020. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736640 Nr: 15941-47.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSINHA GUILHERME DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por ROSINHA 

GUILHERME DE SOUSA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

visando apurar eventual defasagem salarial no cargo de Auxiliar de 

Serviços Gerais, em decorrência da conversão dos valores das tabelas 

de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736849 Nr: 16105-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GILSON GUEDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por GILSON 

GUEDES DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Agente do Sistema 

Penitenciário, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741513 Nr: 3004-68.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA JANUARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por ANA MARIA 

JANUÁRIO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Professora, em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto o processo, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. Deixo de fixar os 

honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na 

fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 903516 Nr: 6422-72.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS BOA ESTRELA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO ao Dr. LUCIANA LUMIE KOBATA, OAB/MT 5131/MT para que 

devolva os presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 

03(Três) dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 905413 Nr: 6949-24.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CFF, CFF&CL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DICLEIA FERREIRA ROCHA DE 

SOUZA - OAB:21728/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando o motivo da produção da 

prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820299 Nr: 3089-83.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GERALDA DE FREITAS SCAGLION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por GERALDA DE FRITAS 

SCAGLION em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado na sentença, o percentual devido será apurado em 

liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto da liquidação, a 

liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I 

e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, desde já, 

nomeio como perito o contador JOSÉ WELLITON ALVES DE SOUZA, 

podendo ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n° 2235, 

bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e nos 

telefones: (66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.

Anoto que o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994.

No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o responsável pelo 

pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil.

 Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO 

VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO 
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EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 

2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino; DJE 25/10/2017).

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão do 

cruzeiro real para URV) onde o requerido também será responsável pelo 

pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de verba 

honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará em 

grave impacto nos cofres públicos.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, através de 

depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.

Para a realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso 

para juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do 

cargo da autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no 

período de 11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, neste período.

Efetuado o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito para 

dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos 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.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 382232 Nr: 10430-15.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTIPAN AGRÍCOLA LTDA, HELTON FLECK 

DA SILVEIRA, JOSE CARDOSO QUIRINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES SUBPROC. GERAL DA SUBPROC.FISCAL - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Defiro o pedido de desbloqueio dos valores penhorados ás fls. 58 do 

executado Airton Froeder.

DEFIRO o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, 

formulado pela autora (fls. 161v).

Transcorrido o prazo, INTIME-SE a parte autora para se manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714886 Nr: 10132-13.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RENATO LEITE DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Intimação do advogado da parte autora : RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT13249, representando o polo ativo, para manifestar-se no 

prazo de 15 (quinze) dias acerca do decisão fls 372.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722600 Nr: 3609-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, 

BRITO DOS SANTOS & KOBERSTEIN LTDA, MARCELO MECENA LEITE 

BRITO DOS SANTOS, EVANDRO LÉO KOBERSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/O, EDSON BENEDITO RONDON FILHO - OAB:/MT 

24.468, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216

 Intimação do advogado das partes requeridas: ARDONIL MANOEL 

GONZALEZ JUNIOR - OAB: 13945/O, ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR- OAB: 13945/O, EDSON BENEDITO RONDON FILHO OAB: MT 

24.468, SAULO RONDON GAHYVA OAB: 13216 representando o polo 

passivo, para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) apresentarem 

Contrarrazões ao Recurso de Apelação fls. 2509/2543.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 781930 Nr: 6963-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - 

OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAR o patrono da parte autora , advº(ª) LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA, OAB/MT 11.709-A, tomar ciência da data designada para a 

realização da pericia, pelo Perito MARCIO FERRERIA DE OLIVEIRA , na 

data 05/03/2020, quinta-feira, às 18:00min, na Secretaria desta 1ª Vara de 

Fazenda Pública, para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir impedimento 

ou suspeição do perito, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757384 Nr: 11729-46.2014.811.0003

 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: ELIZABETE OLIVEIRA SANTOS

 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: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAR o patrono da parte autora , advº(ª) KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ, OAB/MT 14.818, para tomar ciência da data designada para a 

realização da pericia, pelo Perito MARCIO FERRERIA DE OLIVEIRA , na 

data 05/03/2020, quinta-feira, às 18:00min, na Secretaria desta 1ª Vara de 

Fazenda Pública, para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir impedimento 

ou suspeição do perito, se for o caso

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737231 Nr: 121-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRANIDES MAIA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o patrono da parte autora , advº(ª) CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, OAB/MT 17.553-O, tomar ciência da data 

designada para a realização da pericia, pelo perito MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA , na data 05/03/2020, quinta-feira, às 18:00min, na Secretaria 

desta 1ª Vara de Fazenda Pública, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguir impedimento ou suspeição do perito, se for o caso.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795776 Nr: 12713-93.2015.811.0003

 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: COCAL CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA RODRIGUES - 

OAB:13486/O, MARCELA CUNHA GUIMARAES - OAB:84177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAR o patrono da parte autora , advº(ª) MARCELA CUNHA 

GUIMARAES, OAB/MT 84.177, tomar ciência da data designada para a 

realização da pericia, pelo Perito MARCIO FERRERIA DE OLIVEIRA , na 

data 05/03/2020, quinta-feira, às 18:00min, na Secretaria desta 1ª Vara de 

Fazenda Pública, para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir impedimento 

ou suspeição do perito, se for o caso.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001454-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORAIR ANDRE DOGNANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1001454-11.2020.8.11.0003 VISTO. DORAIR ANDRE 

DOGNANI ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de 

antecipação de tutela em face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, 

em síntese, que é produtor rural e foi procurado no final do ano de 2016, 

por um corretor de cereais da empresa Chicago Corretora de Cereais, que 

pretendia comprar milho, oportunidade em que negociou a venda de 

15.000 sacas de milho em grãos, pelo valor de R$ 402.000,00 

(quatrocentos e dois mil reais), sendo informado, depois de fechado o 

negócio, o nome a compradora, a saber: Vigor Comércio de Cereais Ltda. 

Informa que o transporte dos produtos foi realizado por conta da 

adquirente, por meio de caminhões, no período de 03 a 09 de janeiro de 

2017, quando também foram emitidas as notas fiscais de saída dele, para 

os destinos indicados pela Compradora, visto que já havia negociado o 

milho que adquirira dele para terceiros, tendo recebido, dentro do período 

de retirada das mercadorias, o valor negociado, mediante transferências 

de valores para sua conta corrente. Assevera que foi surpreendido, 

depois de mais de um ano da ultimação do negócio, com uma intimação da 

SEFAZ/MT para que apresentasse, no prazo de 7 dias, documentação 

referente as vendas realizadas à empresa Vigor Comércio de Cereais 

Ltda, efetuadas no mês de janeiro de 2017, bem como a documentação 

financeira pertinente ao recebimento dessas operações, sendo informado 

que a empresa adquirente estava sob fiscalização no âmbito da 

“Operação Crédito Podre” e que haveria indício de fraude fiscal nas 

operações por aquela realizadas. Diz que apresentou a documentação 

solicitada, em 28/05/2018, porém, na data de 11/10/2018, recebeu o 

comunicado de que havia sido lavrado contra si a Notificação/Auto de 

Infração nº 588401/659/39/2018 – NAI nº 40101000126018171, no valor 

atualizado R$ 159.639,31, porque teria deixado de recolher o ICMS em 

operações com interrupção do diferimento, pela falta de recolhimento do 

tributo estadual devido pela adquirente, nas operações subsequentes à 

compra que fizera do autor, com prazo de 30 dias para quitar ou impugnar. 

Ressalta que protocolou, via e-process, Pedido de Impugnação de 

Lançamento – Notificação/Auto de Infração - NAI, em 07/11/2018, 

alegando que não era responsável solidário e que toda a comercialização 

ocorreu de forma regular, acobertada pelo diferimento do ICMS, no 

entanto, para sua surpresa, em 07/01/2020, recebeu a notificação de 

Cobrança Administrativa nº 1475/1611/68/200, através do e-mail do seu 

contador, sendo intimado para recolher o valor referente ao ICMS; na 

mesma ocasião, tomou conhecimento da decisão proferida quanto ao seu 

pedido administrativo, que estava anexada à Cobrança Administrativa, a 

qual continha a informação de que contra a notificação não caberia mais 

qualquer recurso. Alega que o seu direito ao contraditório e ampla defesa 

foi tolhido, haja vista que não foi notificado da decisão administrativa para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, recorrer ou efetivar o pagamento espontâneo. 

Esclarece que a decisão que julgou o seu pedido foi proferida e lançada 

no processo administrativo na data de 19/12/2019, e antes de se findar o 

prazo de 30 (trinta) dias para recurso e pagamento voluntário, recebeu 

uma notificação de cobrança (07/01/2020), exigindo o pagamento do 

tributo e teve a sua conta corrente fiscal positivada, em total desrespeito 

ao princípio tributário de que o crédito tributário somente se constitui após 

o encerramento da fase administrativa. Argumenta que, mesmo não 

concordando com a decisão, não teve outra opção que não fosse a de 

aderir ao parcelamento do débito, visto que já havia contratado a entrega 

de grãos e como sua Certidão de Regularidade tinha validade somente até 

14/01/2020, iria ficar impossibilidade de emitir Nota Fiscal e, 

consequentemente, de cumprir a entrega dos produtos, o que o levaria a 

falência, considerando os valores vultosos das multas contratuais 

previstas para a hipótese de inadimplemento contratual. Ao final, requer a 

concessão de tutela de urgência antecipada, para autorizar o depósito 

das parcelas mensais e consecutivas do parcelamento administrativo em 

juízo, bem como para determinar a imediata suspensão da exigibilidade do 

débito lançado na sua conta corrente fiscal, até decisão transitada em 

julgado (Id. 28666982). A presente demanda foi originariamente distribuída 

por sorteio à 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, no 

entanto o magistrado daquela vara se declarou suspeito para processar e 

julgar a demanda, por motivo de foro íntimo, nos termos do artigo 145, §1º, 

do Código de Processo Civil. Em razão disso, o feito foi remetido para este 

Juízo. 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). Na hipótese, o autor busca a 

concessão de tutela de urgência para autorizar o depósito das parcelas 

mensais do parcelamento administrativo em juízo e determinar a 

suspensão da exigibilidade do débito lançado na sua conta corrente fiscal. 

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o autor 

promoveu o parcelamento do débito fiscal lançado em seu desfavor por 

ter deixado de recolher o ICMS em operações com interrupção do 

diferimento (Infração 2.3.30), em 14 de janeiro de 2020, tendo, inclusive, já 

efetuado o pagamento da 1ª parcela, de um total de 36 (Id. 28668085, 

28668087 e 28668088). Embora não haja nenhuma notícia de recusa de 

recebimento por parte do credor/requerido, o autor pretende efetuar o 

pagamento das parcelas mediante depósito judicial, como já mencionado. 

Justifica o autor que se continuar realizando o pagamento das parcelas 

através de DAR e, ao final do processo ficar comprovado que a 

condenação administrativa estava totalmente errada, certamente 

enfrentará dificuldade em reaver as quantias pagas. Ocorre que a referida 

alegação, por si só, não se revela suficiente para justificar o deferimento 

do pedido, especialmente porque não se enquadra em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 164 do CTN, in verbis: “Art. 164. A 

importância de crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo 

sujeito passivo, nos casos: I - de recusa de recebimento, ou subordinação 

deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento 

de obrigação acessória; II - de subordinação do recebimento ao 

cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal; III - de 

exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo 

idêntico sobre um mesmo fato gerador. (...)”. Assim, como não ficou 

demonstrada a probabilidade do direito alegado, o indeferimento do pedido 

de tutela de urgência para autorizar o depósito das parcelas do 

parcelamento administrativo em juízo é medida que se impõe. De igual 

modo, entendo que o pedido de tutela de urgência para determinar a 

suspensão do débito fiscal não merece acolhimento. O artigo 151 do 

Código Tributário Nacional estabelece as hipóteses de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, a saber: I - moratória; II - o depósito do 

seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das 

leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de 

medida liminar em mandado de segurança; V – a concessão de medida 

liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o 

parcelamento. Como se vê, o parcelamento é uma das causas de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Portanto, tem-se que a 

exigibilidade do crédito em questão já se encontra suspensa, 

considerando que o autor aderiu ao parcelamento administrativo em 14 de 
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janeiro de 2019, parcelando o crédito em 36 vezes, consoante Termo de 

Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento de Débitos 

Posteriores juntado aos autos (Id. 28668085). Dessa forma, o deferimento 

do pedido em questão seria totalmente inócuo. Com essas considerações, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. Deixo de 

designar audiência de conciliação ou mediação, porque a matéria não 

admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo 

fato desta Vara não contar com conciliadores e mediadores para 

presidirem as audiências de conciliação ou mediação. Também não se 

pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, além de se 

praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da economia 

processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, CITE-SE o ESTADO DE MATO 

GROSSO para oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a 

ação, será considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Edital Citação

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS

Dados do Processo:

Processo: 1002240-55.2020.8.11.0003 (PJE);

PROCESSO FISICO: 11315-14.2015.811.0003– CÓDIGO: 

792513(DIGITALIZADO)

Valor causa: R$ 224.722,02 Espécie/Assunto: [RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA] - EXECUÇÃO FISCAL

Parte Autora: ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: MOVELASC MÓVEIS E ELETRODOMÈSTICOS LTDA E OUTROS.

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s)

EXECUTADOS: 01) ANTONINO DOS SANTOS CORDEIRO, CPF: 

028.664.138-06, 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 20151709 

- 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, 19 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006807-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUMO MALHA NORTE S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIA RAFAELA CONTARINI OAB - SP402122 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Trata-se de requerimento de tutela antecipada em caráter 

antecedente ajuizada por RUMO MALHA NORTE S/A em desfavor do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Alega a autora que se encontra em débito 

com o réu em decorrência de lançamentos decorrência de débitos de IPTU 

dos meses de abril a novembro de 2018, relacionados às Inscrições 

Imobiliárias nº 1108816 e nº 1108824, circunstância que a impede de obter 

certidão de regularidade fiscal. Afirma que por necessitar da certidão de 

regularidade fiscal para dar continuidade em seus empreendimentos, sua 

atividade empresarial, bem como para garantir sua manutenção nos 

programas de incentivos fiscais fomentados pelo Poder Público, requer a 

procedência do pedido para que seja declarado seu direito de garantir a 

futura execução fiscal com a apresentação de seguro garantia, em valor 

superior aos aludidos créditos tributários atualizados, a fim de que, 

analogicamente ao art. 206, seja determinada a expedição de certidão 

positiva com efeito de negativa, bem como que fique vedado ao requerido 

incluir seu nome no CADIN. O pedido foi recebido e a tutela concedida 

parcialmente, excetuando-se a não inclusão da autora junto ao CADIN (ID 

14885932). A autora apresentou petição de aditamento da inicial 

ratificando os termos espojados na inicial (ID 15115920). O Município 

informou o cumprimento da tutela concedida (ID 1517117). A parte autora 

informou a interposição de recurso de agravo de instrumento (ID 

15301288). O Município peticionou no ID 15856975 concordando com o 

pleito inicial. Houve réplica à manifestação apresentada pelo Município 

requerido, a qual se encontra vinculada ao ID 16541601. Vieram-me os 

autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento e decido. Direto ao ponto, 

sabe-se que o requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente 

possui rito próprio e que em muito se diverge do procedimento comum. No 

caso, dispõe o artigo 304 do Código de Processo Civil que “a tutela 

antecipada, concedida nos termos do art. 303 , torna-se estável se da 

decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso” . 

Observa-se que caso não houvesse nenhum recurso da decisão que 

concedeu parcialmente a tutela pretendida, o feito comportaria plena 

extinção, mantendo-se estabilizada a tutela. Todavia, diante a interposição 

do agravo de instrumento informado pela parte autora no ID 15301288 

contra a decisão que concedeu parcialmente a tutela pleiteada, a qual se 

encontra vinculada ao ID 14885932, a conclusão do feito se encontra em 

condição suspensiva ao julgamento do referido agravo. É importante 

novamente ressaltar que o procedimento eleito em muito diverge do 

procedimento comum, onde a interposição do recurso de agravo de 

instrumento não obsta o julgamento da causa, mas aqui, diante expressa 

previsão legal de que o feito só poderá ser extinto em caso de concessão 

da tutela quando esta estiver estabilizada, o que não ocorre com a 

interposição de recursos contra ela, de rigor a suspensão do feito até o 

julgamento do agravo de instrumento interposto pela parte autora. Deste 

modo, aguardem-se os autos suspensos provisoriamente em Secretaria 

até que haja o julgamento do referido recurso. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Rondonópolis/MT, 25 de setembro de 2019. 

Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001592-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUFINO DE SENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre a petição juntada pelo requerido 

no id retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011105-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO BORIS CARLOS CROCE OAB - SP208459 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 15 (quinze) dias impugnar a contestação juntada no id retro.
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007264-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE APARECIDA DA SILVA PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 15 (quinze) dias impugnar a contestação juntada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007239-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PERISSE DUARTE JUNIOR OAB - SP53457 (ADVOGADO(A))

VIRGINIA SANTOS PEREIRA GUIMARAES OAB - SP97606 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre a petição juntado pelo requerido 

no id retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002724-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RHANDON CAUE CARMO CAVALCANTE (AUTOR(A))

MARCIA CARMO SILVA CAVALCANTE (AUTOR(A))

LEONARDO CAIUA CARMO CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 15 (quinze) dias contrarrazoar o recurso de apelação juntado no 

id retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002499-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMILDO AMADEU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE MAGALHAES GONCALVES OAB - MT0017420A 

(ADVOGADO(A))

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar os(as) Procuradores das 

partes para no prazo legal contrarrazoarem os recursos juntados nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013856-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar sobre a certidão de id retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002613-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO REZENDE GUIMARES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (TESTEMUNHA)

 

Vistos e etc. Trata-se de ação visando a concessão de benefício 

previdenciário decorrente de acidente de trabalho contra o Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo valor da causa não ultrapassa 

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Recentemente o Egrégio 

Tribunal de Justiça, por meio da Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes debatida em 

primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para julgamento 

das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho contra o 

INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles autos 

restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 
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feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo 

o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial 

desta Comarca. Remetam-se os autos, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002629-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE GASPARINI (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (TESTEMUNHA)

 

Vistos e etc. Trata-se de ação visando a concessão de benefício 

previdenciário decorrente de acidente de trabalho contra o Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, cujo valor da causa não ultrapassa 

o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. Recentemente o Egrégio 

Tribunal de Justiça, por meio da Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 

1004626-97.2016.8.11.0003, dirimiu questão por vezes debatida em 

primeiro grau de jurisdição, concernente a competência para julgamento 

das ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho contra o 

INSS, cuja competência originária é da justiça estadual. Naqueles autos 

restou fixado que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à 

Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das 

ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários 

mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da 

necessidade da produção da prova pericial, não sendo a simples 

presença de autarquia federal elemento suficiente para afastar a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, regulado pela Lei nº 

12.153/2009, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 

(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – 

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – 

NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as 

suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o 

valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Aplica-se a tese fixada, em incidente de 

resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 

1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da 

Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da 

matéria e da necessidade de prova pericial. A simples presença de 

autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a 

acidente de trabalho. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à 

inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido 

(Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, disponibilizado no DJE eletrônico: 

22/11/2019). Insta rememorar que o artigo 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, 

atribui como absoluta a competência dos processos afetos a jurisdição do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que ao juiz é dado o dever 

de a reconhecer de ofício e a qualquer tempo, posto que os atos 

processuais por ele praticados são nulos de pleno direito. O artigo 1º da 

Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que na Comarca 

de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência para 

processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo 

o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial 

desta Comarca. Remetam-se os autos, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010564-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO TEIXEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança movida por 

SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, 

em desfavor de THIAGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO TEIXEIRA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Conforme documento de id. 

26120151, o requerido e a parte autora transigiram, procedendo a parte 

requerida com o pagamento do débito em sua totalidade. Vieram-me os 

autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento e decido. As partes são 

legítimas, capazes e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação. Satisfazendo as 

partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença o acordo 

entabulado pelas partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

O acordo se regerá nos exatos termos em que fora feito (ID. 26120151). 

DEFIRO o pedido da parte autora requerendo a extinção do processo, 

tendo em vista que houve a quitação do débito em sua totalidade, não 

fazendo mais necessidade da presente ação de cobrança, sendo assim 

declaro EXTINTO o feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Isento as partes de custas, nos termos do artigo 90, §3º, 

do Código de Processo Civil. P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003311-29.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SPRINGER CARRIER LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA VALE DE FARIA CARVALHO OAB - MG133375 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

Ação Anulatória Processo nº 1003311-29.2019.8.11.0003 SENTENÇA 

Vistos etc. Cuida-se de ação anulatória ajuizada pela SPRINGER CARRIER 

LTDA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em que sustenta em 

síntese, a anulação de uma multa administrativa aplicada pelo PROCON do 

Município, advinda da propositura da reclamação nº 0115-003.570-5. 

Alega a ilegalidade da aplicação da multa do processo suscitado, tendo 

por fundamento a ausência de violação ao direito do consumidor, bem 

como a nulidade do processo administrativo, e, ainda, a inobservância dos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade no quantum fixado a título 

de multa. O pedido liminar foi deferido, tendo sido determinada a 
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suspensão da exigibilidade da multa, haja vista a demonstração do 

cumprimento da obrigação apresentada por parte da requerente, 

condicionando o deferimento da tutela provisória a prestação de caução 

(id nº. 20314796), o que foi efetivamente cumprido (ID 21012897). 

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação (id nº 

21336075), arguindo preliminarmente a ausência de interesse processual 

e ausência de causa de pedir. No mérito, sustenta a improcedência dos 

pedidos. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. DAS PRELIMINARES Na espécie, verifica-se a presença de 

interesse de agir, bem como da causa de pedir, uma vez que a parte 

requerente busca o cancelamento das multas aplicadas pelo PROCON, por 

entender que houve arbitrariedade em suas aplicações, sendo necessário 

ingressar em juízo para isso. Assim, rejeito as preliminares. DO MÉRITO O 

processo se encontra preparado para julgamento antecipado, nos termos 

do artigo 355 do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de 

questão de fato e de direito e o conjunto probatório encartado aos autos 

se mostra satisfatório para o deslinde da controvérsia. Em que pese seja 

possível a aplicação de multa pelo Procon diante a infringência as normas 

consumeristas, assegurado o direito do contraditório e da ampla defesa da 

parte requerida, não se observa correta a sanção aplicada a parte 

requerente. Isto porque a reclamação sob nº 0115.003.570-5, foi realizada 

perante o PROCON, órgão administrativo que tem por finalidade a 

conciliação de conflitos advindos de relações de consumo, ou seja, não 

detém força para imposição de acordo e resolução das lides. Analisando 

detidamente os autos, nota-se que a consumidora Simone Lopes da Costa, 

realizou a compra de um ar-condicionado no valor de R$ 1.099,00 (um mil 

e noventa e nove reais), porém apresentou defeitos ocasionando o não 

funcionamento do aparelho. A consumidora procurou assistência técnica 

autorizada onde foi feito reparo do produto, porém depois de uma semana 

o produto apresentou o mesmo vício. Sendo assim, a consumidora 

procurou entrar em contato com a autora Springer Carrier Ltda para 

informar do ocorrido, o que resultou numa proposta de troca por um 

produto novo ou o reparo do aparelho, escolhendo a consumidora a troca 

do aparelho, porém essa troca nunca se concretizou, obrigando assim a 

consumidora procurar o PROCON para requerer a restituição do valor 

despendido para a compra do ar-condicionado. Por este motivo a 

consumidora recorreu ao PROCON pleiteando a restituição do valor pago 

pelo produto em dobro. Em sua defesa, a autora informou que tentou 

solucionar o vício oferecendo o atendimento técnico e este se tornando 

infrutífero restituiria o valor despendido pela consumidora. Diante disto, em 

audiência realizada no dia 18 de novembro de 2015 ( id. n° 19247275 – 

pág. 12), a autora e a consumidora entabularam acordo em que a autora 

iria restituir o valor gasto pela consumidora em razão da impossibilidade de 

sanar o vício apresentado no produto, e conforme documentos sob id. nº 

19247275 – pág. 31, foi comprovado o depósito no valor de R$ 1.180,00 

(um mil e cento e oitenta reais), cumprindo assim o estipulado em acordo, 

todavia, mesmo assim foi aplicada multa pelo Procon com o fundamento de 

infringência as normas consumeristas. Pois bem. No entendimento deste 

juízo, assiste razão à autora, pois conforme comprovado, ela restituiu o 

valor despendido pela consumidora na compra do produto conforme 

formalizado em acordo, cumprindo-se assim a finalidade do PROCON que 

é a conciliação de conflitos advindos de relações de consumo, 

entendendo assim não restar motivos para aplicação de multa 

administrativa. Assim, diante a ausência de qualquer motivação na 

aplicação da sanção administração, demonstra-se incabível tal ato, 

conforme entendimento jurisprudencial. “APELAÇÃO - ADMINISTRATIVO - 

MULTA APLICADA PELO PROCON - MOTIVAÇÃO E PARÂMETROS 

OBJETIVOS - NÃO APONTAMENTO - AFASTAMENTO DA PENALIDADE - 

CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA. Não demonstrada a motivação, 

tampouco os parâmetros objetivos para aplicação de multa em 

procedimento administrativo instaurado pelo PROCON em decorrência de 

reclamação formulada por consumidor, deve ser reformada a sentença, 

para julgar procedente o pedido de afastamento da penalidade. (TJ-MG - 

AC: 10702150415645002 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 

06/12/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

15/12/2016)” Destarte, não sendo o caso de aplicação de multa no caso 

em comento, a procedência da pretensão inicial é medida que se impõe. 

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o 

fim de ANULAR a multa oriunda do processo administrativo nº 

0115-003.570-5. Em razão da sucumbência, condeno o Município no 

pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85, § 3o inciso I do Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, e adotadas as providências necessárias, levante-se a 

garantia em favor da autora e em seguida arquive-se, com as cautelas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Às providências. Rondonópolis, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007005-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELMO DA SILVA CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança movida por SANEAR – 

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, em 

desfavor de NELMO DA SILVA CARVALHO, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Devidamente citado, o requerido procedeu com a 

satisfação do crédito. Instado, o requerente requereu a extinção do feito 

em virtude da satisfação da dívida. É o relatório. Fundamento e decido. 

Extrai-se dos autos que após citado o requerido procedeu com o 

pagamento do débito em sua totalidade, corroborado pela parte 

requerente. Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação, ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação. 

No caso, resta comprovado o pagamento em sua totalidade da dívida, bem 

com se afigura essencial a extinção do feito, uma vez que dar 

prosseguimento feriria o princípio do “non bis idem”, incidindo duas vezes 

a mesma obrigação sobre o requerido. Proceda-se com o levantamento de 

eventuais penhoras caso ainda estejam vinculados ao feito. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente ação de cobrança, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas pelo 

requerido. Com o trânsito em julgado, e após o pagamento das custas, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P. R. I. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 713127 Nr: 8229-40.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA APARECIDA LEONARDI ALBERTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 713127

SENTENÇA

Vistos etc.

Tendo em vista que a exequente Andreia Aparecida Leonardi Albert 

informou em fl. 223 o pagamento do débito exequendo, bem como a 

expedição do alvará de levantamento de fl. 224, de rigor o reconhecimento 

da satisfação da obrigação.

Via de consequência, declaro extinta a presente ação, ante o pagamento 

do débito, conforme disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se, com as cautelas 

de estilo e anotações de praxe.

Isento as partes de custas processuais.

P. R. I.C.

Rondonópolis-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 771995 Nr: 3163-74.2015.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, DR. JOÃO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATÃO AGRÍCOLA LTDA, JORGE FONZAR 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 Código: 771995

Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposto por ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de MATÃO AGRÍCOLA LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que sejam penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis-MT, 07 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 820244 Nr: 3056-93.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIDA APARECIDA FALCAO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 820244Vistos etc.Verifico a necessidade de substituir o perito 

nomeado por este Juízo para a realização do cálculo outrora determinado, 

tendo em vista que em diversas outras ações idênticas a presente 

demanda o perito realizou cálculos em divergência ao que restou 

determinado nos autos.Isto porque, os títulos judiciais não haviam disposto 

a existência de defasagem no valor fixo de 11,98%, tal índice foi o valor 

encontrado para alguns servidores do Poder Judiciário Federal, os quais 

possuem plano de carreira e estrutura remuneratória totalmente diferente 

dos servidores públicos estaduais, assim como estes possuem estrutura 

remuneratória diferentes entre si. (....). A fim de elaboração da nova 

perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, informe nos autos todas as alterações legislativas que 

aumentaram ou reestruturam o salário do cargo da parte autora.Por tudo 

que ficou relatado, desconstituo a nomeação do referido perito, nomeando 

em seu lugar o contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser 

encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, 

Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 9 9986-4114, 

email: cido.atrium@gmail.com.Estabilizada o teor desta decisão, isto é, 

transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Município de Rondonópolis 

para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, 

que ora arbitro em R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, sob pena de bloqueio de tais valores, haja 

vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por 

inércia do requerido, intimando-se o perito logo em seguida para o início 

dos trabalhos, nos termos já determinados anteriormente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis-MT, 11 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 822352 Nr: 3726-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLA GOMES FAVRETO 

VIEIRA - OAB:OAB/MT 19.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Nº 822352Vistos etc.Verifico a necessidade de substituir o perito 

nomeado por este Juízo para a realização do cálculo outrora determinado, 

tendo em vista que em diversas outras ações idênticas a presente 

demanda o perito realizou cálculos em divergência ao que restou 

determinado nos autos.Isto porque, os títulos judiciais não haviam disposto 

a existência de defasagem no valor fixo de 11,98%, tal índice foi o valor 

encontrado para alguns servidores do Poder Judiciário Federal, os quais 

possuem plano de carreira e estrutura remuneratória totalmente diferente 

dos servidores públicos estaduais, assim como estes possuem estrutura 

remuneratória diferentes entre si. (....). A fim de elaboração da nova 

perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, informe nos autos todas as alterações legislativas que 

aumentaram ou reestruturam o salário do cargo da parte autora.Por tudo 

que ficou relatado, desconstituo a nomeação do referido perito, nomeando 

em seu lugar o contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser 

encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, 

Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 9 9986-4114, 

email: cido.atrium@gmail.comEstabilizada o teor desta decisão, isto é, 

transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Município de Rondonópolis 

para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, 

que ora arbitro em R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, sob pena de bloqueio de tais valores, haja 

vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por 

inércia do requerido, intimando-se o perito logo em seguida para o início 

dos trabalhos, nos termos já determinados anteriormente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis-MT, 11 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 767470 Nr: 1078-18.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE OLIVEIRA VALADARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 767470Vistos etc.Verifico a necessidade de substituir o perito 

nomeado por este Juízo para a realização do cálculo outrora determinado, 

tendo em vista que em diversas outras ações idênticas a presente 

demanda o perito realizou cálculos em divergência ao que restou 

determinado nos autos.Isto porque, os títulos judiciais não haviam disposto 

a existência de defasagem no valor fixo de 11,98%, tal índice foi o valor 

encontrado para alguns servidores do Poder Judiciário Federal, os quais 

possuem plano de carreira e estrutura remuneratória totalmente diferente 

dos servidores públicos estaduais, assim como estes possuem estrutura 

remuneratória diferentes entre si. (...).A fim de elaboração da nova perícia, 

intime-se o Município de Rondonópolis para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, informe nos autos todas as alterações legislativas que aumentaram 

ou reestruturam o salário do cargo da parte autora.Por tudo que ficou 

relatado, desconstituo a nomeação do referido perito, nomeando em seu 

lugar o contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser 

encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, 

Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 9 9986-4114, 

email: cido.atrium@gmail.com.Estabilizada o teor desta decisão, isto é, 
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transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Município de Rondonópolis 

para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, 

que ora arbitro em R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, sob pena de bloqueio de tais valores, haja 

vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por 

inércia do requerido, intimando-se o perito logo em seguida para o início 

dos trabalhos, nos termos já determinados anteriormente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis-MT, 11 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 741543 Nr: 3024-59.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Nº 741543Vistos etc.Verifico a necessidade de substituir o perito 

nomeado por este Juízo para a realização do cálculo outrora determinado, 

tendo em vista que em diversas outras ações idênticas a presente 

demanda o perito realizou cálculos em divergência ao que restou 

determinado nos autos.Isto porque, os títulos judiciais não haviam disposto 

a existência de defasagem no valor fixo de 11,98%, tal índice foi o valor 

encontrado para alguns servidores do Poder Judiciário Federal, os quais 

possuem plano de carreira e estrutura remuneratória totalmente diferente 

dos servidores públicos estaduais, assim como estes possuem estrutura 

remuneratória diferentes entre si. (....). A fim de elaboração da nova 

perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, informe nos autos todas as alterações legislativas que 

aumentaram ou reestruturam o salário do cargo da parte autora.Por tudo 

que ficou relatado, desconstituo a nomeação do referido perito, nomeando 

em seu lugar o contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser 

encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, 

Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 9 9986-4114, 

email: cido.atrium@gmail.comEstabilizada o teor desta decisão, isto é, 

transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Município de Rondonópolis 

para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, 

que ora arbitro em R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, sob pena de bloqueio de tais valores, haja 

vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por 

inércia do requerido, intimando-se o perito logo em seguida para o início 

dos trabalhos, nos termos já determinados anteriormente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis-MT, 11 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 758984 Nr: 12740-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA ALMEIDA DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Nº 758984Vistos etc.Verifico a necessidade de substituir o perito 

nomeado por este Juízo para a realização do cálculo outrora determinado, 

tendo em vista que em diversas outras ações idênticas a presente 

demanda o perito realizou cálculos em divergência ao que restou 

determinado nos autos.Isto porque, os títulos judiciais não haviam disposto 

a existência de defasagem no valor fixo de 11,98%, tal índice foi o valor 

encontrado para alguns servidores do Poder Judiciário Federal, os quais 

possuem plano de carreira e estrutura remuneratória totalmente diferente 

dos servidores públicos estaduais, assim como estes possuem estrutura 

remuneratória diferentes entre si. (....). A fim de elaboração da nova 

perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, informe nos autos todas as alterações legislativas que 

aumentaram ou reestruturam o salário do cargo da parte autora.Por tudo 

que ficou relatado, desconstituo a nomeação do referido perito, nomeando 

em seu lugar o contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser 

encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, 

Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 9 9986-4114, 

email: cido.atrium@gmail.comEstabilizada o teor desta decisão, isto é, 

transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Município de Rondonópolis 

para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, 

que ora arbitro em R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, sob pena de bloqueio de tais valores, haja 

vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por 

inércia do requerido, intimando-se o perito logo em seguida para o início 

dos trabalhos, nos termos já determinados anteriormente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis-MT, 11 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 787757 Nr: 9325-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IARA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 787757Vistos etc.Verifico a necessidade de substituir o perito 

nomeado por este Juízo para a realização do cálculo outrora determinado, 

tendo em vista que em diversas outras ações idênticas a presente 

demanda o perito realizou cálculos em divergência ao que restou 

determinado nos autos.Isto porque, os títulos judiciais não haviam disposto 

a existência de defasagem no valor fixo de 11,98%, tal índice foi o valor 

encontrado para alguns servidores do Poder Judiciário Federal, os quais 

possuem plano de carreira e estrutura remuneratória totalmente diferente 

dos servidores públicos estaduais, assim como estes possuem estrutura 

remuneratória diferentes entre si. (...). A fim de elaboração da nova 

perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, informe nos autos todas as alterações legislativas que 

aumentaram ou reestruturam o salário do cargo da parte autora.Por tudo 

que ficou relatado, desconstituo a nomeação do referido perito, nomeando 

em seu lugar o contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser 

encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, 

Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 9 9986-4114, 

email: cido.atrium@gmail.com.Estabilizada o teor desta decisão, isto é, 

transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Município de Rondonópolis 

para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, 

que ora arbitro em R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, sob pena de bloqueio de tais valores, haja 

vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por 

inércia do requerido, intimando-se o perito logo em seguida para o início 

dos trabalhos, nos termos já determinados anteriormente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis-MT, 11 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 734127 Nr: 13988-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELICE GONÇALVES DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 734127Vistos etc.Verifico a necessidade de substituir o perito 

nomeado por este Juízo para a realização do cálculo outrora determinado, 

tendo em vista que em diversas outras ações idênticas a presente 

demanda o perito realizou cálculos em divergência ao que restou 

determinado nos autos.Isto porque, os títulos judiciais não haviam disposto 

a existência de defasagem no valor fixo de 11,98%, tal índice foi o valor 

encontrado para alguns servidores do Poder Judiciário Federal, os quais 

possuem plano de carreira e estrutura remuneratória totalmente diferente 

dos servidores públicos estaduais, assim como estes possuem estrutura 

remuneratória diferentes entre si. (.....). A fim de elaboração da nova 
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perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, informe nos autos todas as alterações legislativas que 

aumentaram ou reestruturam o salário do cargo da parte autora.Por tudo 

que ficou relatado, desconstituo a nomeação do referido perito, nomeando 

em seu lugar o contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser 

encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, 

Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 9 9986-4114, 

email: cido.atrium@gmail.com.Estabilizada o teor desta decisão, isto é, 

transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Município de Rondonópolis 

para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, 

que ora arbitro em R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, sob pena de bloqueio de tais valores, haja 

vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por 

inércia do requerido, intimando-se o perito logo em seguida para o início 

dos trabalhos, nos termos já determinados anteriormente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis-MT, 11 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 734204 Nr: 14051-73.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSI KATTYA SANDRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Nº 734204Vistos etc.Verifico a necessidade de substituir o perito 

nomeado por este Juízo para a realização do cálculo outrora determinado, 

tendo em vista que em diversas outras ações idênticas a presente 

demanda o perito realizou cálculos em divergência ao que restou 

determinado nos autos.Isto porque, os títulos judiciais não haviam disposto 

a existência de defasagem no valor fixo de 11,98%, tal índice foi o valor 

encontrado para alguns servidores do Poder Judiciário Federal, os quais 

possuem plano de carreira e estrutura remuneratória totalmente diferente 

dos servidores públicos estaduais, assim como estes possuem estrutura 

remuneratória diferentes entre si. (...). A fim de elaboração da nova 

perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, informe nos autos todas as alterações legislativas que 

aumentaram ou reestruturam o salário do cargo da parte autora.Por tudo 

que ficou relatado, desconstituo a nomeação do referido perito, nomeando 

em seu lugar o contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser 

encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, 

Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 9 9986-4114, 

email: cido.atrium@gmail.comEstabilizada o teor desta decisão, isto é, 

transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Município de Rondonópolis 

para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, 

que ora arbitro em R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, sob pena de bloqueio de tais valores, haja 

vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por 

inércia do requerido, intimando-se o perito logo em seguida para o início 

dos trabalhos, nos termos já determinados anteriormente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis-MT, 11 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 734914 Nr: 14627-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLEY RODRIGUES DOS SANTOS P FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Nº 734914Vistos etc.Verifico a necessidade de substituir o perito 

nomeado por este Juízo para a realização do cálculo outrora determinado, 

tendo em vista que em diversas outras ações idênticas a presente 

demanda o perito realizou cálculos em divergência ao que restou 

determinado nos autos.Isto porque, os títulos judiciais não haviam disposto 

a existência de defasagem no valor fixo de 11,98%, tal índice foi o valor 

encontrado para alguns servidores do Poder Judiciário Federal, os quais 

possuem plano de carreira e estrutura remuneratória totalmente diferente 

dos servidores públicos estaduais, assim como estes possuem estrutura 

remuneratória diferentes entre si. (....). A fim de elaboração da nova 

perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, informe nos autos todas as alterações legislativas que 

aumentaram ou reestruturam o salário do cargo da parte autora.Por tudo 

que ficou relatado, desconstituo a nomeação do referido perito, nomeando 

em seu lugar o contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser 

encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, 

Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 9 9986-4114, 

email: cido.atrium@gmail.comEstabilizada o teor desta decisão, isto é, 

transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Município de Rondonópolis 

para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, 

que ora arbitro em R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, sob pena de bloqueio de tais valores, haja 

vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por 

inércia do requerido, intimando-se o perito logo em seguida para o início 

dos trabalhos, nos termos já determinados anteriormente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis-MT, 11 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 736029 Nr: 15448-70.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL LIMA E SILVA MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 736029Vistos etc.Verifico a necessidade de substituir o perito 

nomeado por este Juízo para a realização do cálculo outrora determinado, 

tendo em vista que em diversas outras ações idênticas a presente 

demanda o perito realizou cálculos em divergência ao que restou 

determinado nos autos.Isto porque, os títulos judiciais não haviam disposto 

a existência de defasagem no valor fixo de 11,98%, tal índice foi o valor 

encontrado para alguns servidores do Poder Judiciário Federal, os quais 

possuem plano de carreira e estrutura remuneratória totalmente diferente 

dos servidores públicos estaduais, assim como estes possuem estrutura 

remuneratória diferentes entre si. (...). A fim de elaboração da nova 

perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, informe nos autos todas as alterações legislativas que 

aumentaram ou reestruturam o salário do cargo da parte autora.Por tudo 

que ficou relatado, desconstituo a nomeação do referido perito, nomeando 

em seu lugar o contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser 

encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, 

Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 9 9986-4114, 

email: cido.atrium@gmail.com.Estabilizada o teor desta decisão, isto é, 

transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Município de Rondonópolis 

para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, 

que ora arbitro em R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, sob pena de bloqueio de tais valores, haja 

vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por 

inércia do requerido, intimando-se o perito logo em seguida para o início 

dos trabalhos, nos termos já determinados anteriormente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis-MT, 11 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 737180 Nr: 70-40.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA ROCHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Nº 737180Vistos etc.Verifico a necessidade de substituir o perito 

nomeado por este Juízo para a realização do cálculo outrora determinado, 
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tendo em vista que em diversas outras ações idênticas a presente 

demanda o perito realizou cálculos em divergência ao que restou 

determinado nos autos.Isto porque, os títulos judiciais não haviam disposto 

a existência de defasagem no valor fixo de 11,98%, tal índice foi o valor 

encontrado para alguns servidores do Poder Judiciário Federal, os quais 

possuem plano de carreira e estrutura remuneratória totalmente diferente 

dos servidores públicos estaduais, assim como estes possuem estrutura 

remuneratória diferentes entre si. (...). A fim de elaboração da nova 

perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, informe nos autos todas as alterações legislativas que 

aumentaram ou reestruturam o salário do cargo da parte autora.Por tudo 

que ficou relatado, desconstituo a nomeação do referido perito, nomeando 

em seu lugar o contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser 

encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, 

Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 9 9986-4114, 

email: cido.atrium@gmail.comEstabilizada o teor desta decisão, isto é, 

transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Município de Rondonópolis 

para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, 

que ora arbitro em R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, sob pena de bloqueio de tais valores, haja 

vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por 

inércia do requerido, intimando-se o perito logo em seguida para o início 

dos trabalhos, nos termos já determinados anteriormente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis-MT, 11 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 738352 Nr: 923-49.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLENE MARIA BUFALO PIRES, CRISTIANE 

GONÇALVES DA SILVA, EDUARDO FRAGA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Nº 738352Vistos etc.Verifico a necessidade de substituir o perito 

nomeado por este Juízo para a realização do cálculo outrora determinado, 

tendo em vista que em diversas outras ações idênticas a presente 

demanda o perito realizou cálculos em divergência ao que restou 

determinado nos autos.Isto porque, os títulos judiciais não haviam disposto 

a existência de defasagem no valor fixo de 11,98%, tal índice foi o valor 

encontrado para alguns servidores do Poder Judiciário Federal, os quais 

possuem plano de carreira e estrutura remuneratória totalmente diferente 

dos servidores públicos estaduais, assim como estes possuem estrutura 

remuneratória diferentes entre si. (...). A fim de elaboração da nova 

perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, informe nos autos todas as alterações legislativas que 

aumentaram ou reestruturam o salário do cargo da parte autora.Por tudo 

que ficou relatado, desconstituo a nomeação do referido perito, nomeando 

em seu lugar o contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser 

encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, 

Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 9 9986-4114, 

email: cido.atrium@gmail.comEstabilizada o teor desta decisão, isto é, 

transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Município de Rondonópolis 

para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, 

que ora arbitro em R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme 

Resolução nº 232/2016 do CNJ, sob pena de bloqueio de tais valores, haja 

vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por 

inércia do requerido, intimando-se o perito logo em seguida para o início 

dos trabalhos, nos termos já determinados anteriormente.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis-MT, 11 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 820302 Nr: 3090-68.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE JORGINA DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 820302Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Ivone Jorgina da Silva Santana em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença 

por arbitramento (fls. 255/256).Fora nomeado perito contábil para realizar 

a liquidação dos valores supostamente devidos (fls. 258/259).O douto 

perito nomeado por este juízo apresentou seu laudo às fls. 312/323, 

donde, data vênia, baseou-se em falsa premissa, explico.(....).Em síntese, 

só será devido quaisquer valores a parte autora se verificada a existência 

de defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não 

alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do 

percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 807348 Nr: 17110-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BERNARDINELLI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 807348Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Maria Aparecida Bernardinelli da Silva em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença 

por arbitramento (fls. 164/165).Fora nomeado perito contábil para realizar 

a liquidação dos valores supostamente devidos (fls. 167/168).O douto 

perito nomeado por este juízo apresentou seu laudo às fls. 220/231, 

donde, data vênia, baseou-se em falsa premissa, explico. (.....).Em 

síntese, só será devido quaisquer valores a parte autora se verificada a 

existência de defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso 

temporal não alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser 

abatido do percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 792147 Nr: 11167-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA PEREIRA DOS ANJOS RIBEIRO, MARLENE 

CARDOSO ARCANJO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 792147Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Antonia Pereira dos Anjos Ribeiro e Marlene Cardoso Arcanjo em 

desfavor do Estado de Mato Grosso, visando apurar eventual defasagem 

salarial em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. A parte autora formulou 

pedido de liquidação de sentença por arbitramento (fls. 170/171).Fora 

nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos valores 

supostamente devidos (fls. 267/268). (....). Em síntese, só será devido 

quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de defasagem 

quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não alcançado pela 

prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do percentual da 

defasagem – se verificada existente - todas as reestruturações 

remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte autora sofreu 

desde a conversão das moedas, com exceção da RGA.Observe-se o 

douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre o cargo que 

ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter ele tomado 

posse no cargo público após 1994, quando então houve a conversão das 

moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado após a conversão 

das moedas, também nada será devido.Intime-se o perito para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim de sanar o equivoco 

r e t r o  c i t a d o . C u m p r a m - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 790098 Nr: 10281-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA MARIA SOUZA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA DE SOUZA BEZERRA - 

OAB:OAB/MT 20.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 790098Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Celma Maria Souza Bezerra em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

A parte autora formulou pedido de execução de sentença (fls. 

132/133).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 134/135). (....).Em síntese, só será 

devido quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de 

defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não 

alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do 

percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 733767 Nr: 13684-49.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERIDIANA MARTINS DA SILVA, VALDIR SHERER, 

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 733767Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Veridiana Martins da Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

(fls. 266/267).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 268/269).O douto perito nomeado por 

este juízo apresentou seu laudo às fls. 364/374, donde, data vênia, 

baseou-se em falsa premissa, explico. (....).Em síntese, só será devido 

quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de defasagem 

quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não alcançado pela 

prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do percentual da 

defasagem – se verificada existente - todas as reestruturações 

remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte autora sofreu 

desde a conversão das moedas, com exceção da RGA.Observe-se o 

douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre o cargo que 

ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter ele tomado 

posse no cargo público após 1994, quando então houve a conversão das 

moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado após a conversão 

das moedas, também nada será devido.Intime-se o perito para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim de sanar o equivoco 

r e t r o  c i t a d o . C u m p r a m - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 749559 Nr: 7523-86.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE OLIVEIRA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS PEREIRA RODRIGUES - 

OAB:12105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 749559Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Maria de Oliveira Batista em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

(fls. 209/210).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 212/213).O douto perito nomeado por 

este juízo apresentou seu laudo às fls. 290/317, donde, data vênia, 

baseou-se em falsa premissa, explico. (....).Em síntese, só será devido 

quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de defasagem 

quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não alcançado pela 

prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do percentual da 

defasagem – se verificada existente - todas as reestruturações 

remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte autora sofreu 

desde a conversão das moedas, com exceção da RGA.Observe-se o 

douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre o cargo que 

ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter ele tomado 

posse no cargo público após 1994, quando então houve a conversão das 

moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado após a conversão 

das moedas, também nada será devido.Intime-se o perito para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim de sanar o equivoco 

r e t r o  c i t a d o . C u m p r a m - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 756717 Nr: 11315-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ROCHA PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Código 756717Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Mario Rocha Passos em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando 

apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão dos 

valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. A 

parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

(fls. 246/247).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 256/257). (.....). Em síntese, só será 

devido quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de 

defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não 

alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do 

percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 763641 Nr: 15189-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULEIDE QUEIROZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 763641Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Zuleide Queiroz da Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

(fl. 142).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 194/195).O douto perito nomeado por 

este juízo apresentou seu laudo às fls. 255/264, donde, data vênia, 

baseou-se em falsa premissa, explico (.....).Em síntese, só será devido 

quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de defasagem 

quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não alcançado pela 

prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do percentual da 

defasagem – se verificada existente - todas as reestruturações 

remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte autora sofreu 

desde a conversão das moedas, com exceção da RGA.Observe-se o 

douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre o cargo que 

ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter ele tomado 

posse no cargo público após 1994, quando então houve a conversão das 

moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado após a conversão 

das moedas, também nada será devido.Intime-se o perito para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim de sanar o equivoco 

r e t r o  c i t a d o . C u m p r a m - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 735090 Nr: 14765-33.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 735090Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Marilene da Costa em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando 

apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão dos 

valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. A 

parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

(fl. 158).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 159/160). (....).Em síntese, só será 

devido quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de 

defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não 

alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do 

percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 736465 Nr: 15804-65.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA CLARETE GERMANY, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 736465Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Marisa Clarete Germany em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

(fls. 106/107).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 339/340). (....) .Em síntese, só será 

devido quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de 

defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não 

alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do 

percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 737172 Nr: 62-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORA NEY BATISTA DOS SANTOS, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 737172Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Nora Ney Batista dos Santos em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

(fls. 241/242).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 
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valores supostamente devidos (fls. 243/244).O douto perito nomeado por 

este juízo apresentou seu laudo às fls. 351/362, donde, data vênia, 

baseou-se em falsa premissa, explico. (....).Em síntese, só será devido 

quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de defasagem 

quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não alcançado pela 

prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do percentual da 

defasagem – se verificada existente - todas as reestruturações 

remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte autora sofreu 

desde a conversão das moedas, com exceção da RGA.Observe-se o 

douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre o cargo que 

ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter ele tomado 

posse no cargo público após 1994, quando então houve a conversão das 

moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado após a conversão 

das moedas, também nada será devido.Intime-se o perito para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim de sanar o equivoco 

r e t r o  c i t a d o . C u m p r a m - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 786733 Nr: 8919-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIARA LAENE MENDONÇA NEPOMUCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - 

OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 786733Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Thiara Laene Mendonça Nepomucena em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. Determinada a realização de perícia contábil, o douto perito 

nomeado por este juízo apresentou seu laudo às fls. 402/418, 

oportunidade em que afirmou que não lhe competiria analisar se se 

possíveis perdas salariais foram ou não incorporadas com aumentos 

posteriores. (....).Em síntese, só será devido quaisquer valores a parte 

autora se verificada a existência de defasagem quando da conversão da 

moeda, pelo lapso temporal não alcançado pela prescrição até os dias 

atuais, devendo ser abatido do percentual da defasagem – se verificada 

existente - todas as reestruturações remuneratórias ou aumento salarial 

que o cargo da parte autora sofreu desde a conversão das moedas, com 

exceção da RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser 

apurada sobre o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna 

indiferente ter ele tomado posse no cargo público após 1994, quando 

então houve a conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha 

sido criado após a conversão das moedas, também nada será 

devido.Intime-se o perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o 

laudo pericial a fim de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis/MT, 14 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 787551 Nr: 9228-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO ANTUNES MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - 

OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 787551Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Sergio Antunes Mattos em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

(fls. 333/334).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 336/337).O douto perito nomeado por 

este juízo apresentou seu laudo às fls. 430/441, donde, data vênia, 

baseou-se em falsa premissa, explico. (....). Em síntese, só será devido 

quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de defasagem 

quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não alcançado pela 

prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do percentual da 

defasagem – se verificada existente - todas as reestruturações 

remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte autora sofreu 

desde a conversão das moedas, com exceção da RGA.Observe-se o 

douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre o cargo que 

ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter ele tomado 

posse no cargo público após 1994, quando então houve a conversão das 

moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado após a conversão 

das moedas, também nada será devido.Intime-se o perito para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim de sanar o equivoco 

r e t r o  c i t a d o . C u m p r a m - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 792056 Nr: 11117-74.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA VIEIRA DE OLIVEIRA BORACKYNSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 792056Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Sebastiana Vieira de Oliveira Borackynski em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência 

da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real 

de Valor – URV. A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença 

por arbitramento (fls. 238/243).Fora nomeado perito contábil para realizar 

a liquidação dos valores supostamente devidos (fls. 244/245).O douto 

perito nomeado por este juízo apresentou seu laudo às fls. 311/334, 

donde, data vênia, baseou-se em falsa premissa, explico. (.....).Em 

síntese, só será devido quaisquer valores a parte autora se verificada a 

existência de defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso 

temporal não alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser 

abatido do percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 779048 Nr: 5807-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DE ASSIS MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 779048Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Luzia de Assis Mendonça em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

(fl. 222/224).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 295/296).O douto perito nomeado por 
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este juízo apresentou seu laudo às fls. 365/392, donde, data vênia, 

baseou-se em falsa premissa, explico. (...). Em síntese, só será devido 

quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de defasagem 

quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não alcançado pela 

prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do percentual da 

defasagem – se verificada existente - todas as reestruturações 

remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte autora sofreu 

desde a conversão das moedas, com exceção da RGA.Observe-se o 

douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre o cargo que 

ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter ele tomado 

posse no cargo público após 1994, quando então houve a conversão das 

moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado após a conversão 

das moedas, também nada será devido.Intime-se o perito para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim de sanar o equivoco 

r e t r o  c i t a d o . C u m p r a m - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 781489 Nr: 6785-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENILDE WINGERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE CAROLINE ROESLER - 

OAB:23935/O, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 781489Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Irenilde Wingert em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando 

apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão dos 

valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

Determinada a realização de perícia contábil, o douto perito nomeado por 

este juízo apresentou seu laudo às fls. 249/257, oportunidade em que 

afirmou que não lhe competiria analisar se se possíveis perdas salariais 

foram ou não incorporadas com aumentos posteriores. (....).Em síntese, só 

será devido quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de 

defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não 

alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do 

percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 784988 Nr: 8183-46.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI GOMES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA - 

OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 784988Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Luci Gomes da Mata em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando 

apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão dos 

valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. A 

parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

(fls. 190/191).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 192/193).O douto perito nomeado por 

este juízo apresentou seu laudo às fls. 251/276, donde, data vênia, 

baseou-se em falsa premissa, explico. (...) .Em síntese, só será devido 

quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de defasagem 

quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não alcançado pela 

prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do percentual da 

defasagem – se verificada existente - todas as reestruturações 

remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte autora sofreu 

desde a conversão das moedas, com exceção da RGA.Observe-se o 

douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre o cargo que 

ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter ele tomado 

posse no cargo público após 1994, quando então houve a conversão das 

moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado após a conversão 

das moedas, também nada será devido.Intime-se o perito para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim de sanar o equivoco 

r e t r o  c i t a d o . C u m p r a m - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 805051 Nr: 16320-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE ALVES DE SOUZA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 805051Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Clemente Alves de Souza Junior em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença 

por arbitramento (fls. 133/134).Fora nomeado perito contábil para realizar 

a liquidação dos valores supostamente devidos (fls. 142/143). (....). Em 

síntese, só será devido quaisquer valores a parte autora se verificada a 

existência de defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso 

temporal não alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser 

abatido do percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 800719 Nr: 14652-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLEZINA ROBERTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 800719Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Olezina Roberta da Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

(fls. 171/173).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 174/175).O douto perito nomeado por 

este juízo apresentou seu laudo às fls. 240/250, donde, data vênia, 

baseou-se em falsa premissa, explico. (...). Em síntese, só será devido 

quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de defasagem 

quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não alcançado pela 

prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do percentual da 

defasagem – se verificada existente - todas as reestruturações 
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remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte autora sofreu 

desde a conversão das moedas, com exceção da RGA.Observe-se o 

douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre o cargo que 

ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter ele tomado 

posse no cargo público após 1994, quando então houve a conversão das 

moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado após a conversão 

das moedas, também nada será devido.Intime-se o perito para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim de sanar o equivoco 

r e t r o  c i t a d o . C u m p r a m - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 806680 Nr: 16940-29.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 806680

Vistos etc.,

Não obstante o teor do artigo 6º, parágrafo único, da Portaria-Conjunta n. 

555/2019, a qual veda a remessa de processos referentes à URV em 

favor dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em que já estejam em 

fase de liquidação ou cumprimento de sentença, em razão da competência 

fixada no julgamento do IRDR – Tema 01, observe-se que em sede de 

julgamento de agravo de instrumento o Egrégio Tribunal de Justiça declinou 

a competência para julgamento daquele recurso em favor da Turma 

Recursal Única, logo, incabível a continuação do processamento da 

demanda neste juízo, porquanto a competência da Turma Recursal Única 

se restringe aos processos dos juizados especiais, devendo estes autos 

serem para lá remetidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 814697 Nr: 1100-42.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE GONÇALVES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 814697Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Maria Jose Gonçalves de Melo em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença 

por arbitramento (fl. 239).Fora nomeado perito contábil para realizar a 

liquidação dos valores supostamente devidos (fls. 242/243). (.....).Em 

síntese, só será devido quaisquer valores a parte autora se verificada a 

existência de defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso 

temporal não alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser 

abatido do percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 818183 Nr: 2274-86.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON WAGNER DA SILVA CASTELO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 818183Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Edson Wagner da Silva Castelo Branco em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência 

da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real 

de Valor – URV. Determinada a realização de perícia contábil, o douto 

perito nomeado por este juízo apresentou seu laudo às fls. 264/271, 

oportunidade em que afirmou que não lhe competiria analisar se se 

possíveis perdas salariais foram ou não incorporadas com aumentos 

posteriores.Ocorre que, conforme se verifica no acórdão prolatado nos 

autos, restou determinado que eventuais reestruturações na carreira dos 

servidores deveriam absorver a possível defasagem ocorrida com a 

conversão das moedas. (.....).Em síntese, só será devido quaisquer 

valores a parte autora se verificada a existência de defasagem quando da 

conversão da moeda, pelo lapso temporal não alcançado pela prescrição 

até os dias atuais, devendo ser abatido do percentual da defasagem – se 

verificada existente - todas as reestruturações remuneratórias ou 

aumento salarial que o cargo da parte autora sofreu desde a conversão 

das moedas, com exceção da RGA.Observe-se o douto perito que a 

defasagem deve ser apurada sobre o cargo que ocupava a parte autora, 

de modo que se torna indiferente ter ele tomado posse no cargo público 

após 1994, quando então houve a conversão das moedas.Caso o cargo 

da parte autora tenha sido criado após a conversão das moedas, também 

nada será devido.Intime-se o perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

refaça o laudo pericial a fim de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis/MT, 14 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 820048 Nr: 2944-27.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEVÂNIA FONSECA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 820048Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Josevânia Fonseca Silva em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

(fls. 275/276).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 278/279). (.....) .Em síntese, só será 

devido quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de 

defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não 

alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do 

percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 820215 Nr: 3038-72.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRTES CAMPOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 820215Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Mirtes Campos Pereira em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

Determinada a realização de perícia contábil, o douto perito nomeado por 

este juízo apresentou seu laudo às fls. 349/357, oportunidade em que 

afirmou que não lhe competiria analisar se se possíveis perdas salariais 

foram ou não incorporadas com aumentos posteriores. (....) .Em síntese, 

só será devido quaisquer valores a parte autora se verificada a existência 

de defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não 

alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do 

percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 820262 Nr: 3069-92.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA VALERIA DA SILVA ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 820262Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Patricia Valeria da Silva Alves de Almeida em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência 

da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real 

de Valor – URV. A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença 

por arbitramento (fls. 279/281).Fora nomeado perito contábil para realizar 

a liquidação dos valores supostamente devidos (fls. 283/284).O douto 

perito nomeado por este juízo apresentou seu laudo às fls. 342/353, 

donde, data vênia, baseou-se em falsa premissa, explico.O perito afirmou 

que a sentença e o acórdão prolatado nos autos teria vedado a 

compensação de reestruturações remuneratórias ocorridas com o cargo 

da parte autora e a defasagem durante a conversação das moedas, 

todavia, não há qualquer restrição nos títulos judiciais ora liquidados 

constando algo do tipo. (....) .Em síntese, só será devido quaisquer valores 

a parte autora se verificada a existência de defasagem quando da 

conversão da moeda, pelo lapso temporal não alcançado pela prescrição 

até os dias atuais, devendo ser abatido do percentual da defasagem – se 

verificada existente - todas as reestruturações remuneratórias ou 

aumento salarial que o cargo da parte autora sofreu desde a conversão 

das moedas, com exceção da RGA.Observe-se o douto perito que a 

defasagem deve ser apurada sobre o cargo que ocupava a parte autora, 

de modo que se torna indiferente ter ele tomado posse no cargo público 

após 1994, quando então houve a conversão das moedas.Caso o cargo 

da parte autora tenha sido criado após a conversão das moedas, também 

nada será devido.Intime-se o perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

refaça o laudo pericial a fim de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis/MT, 14 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 822552 Nr: 3800-88.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA ALVES REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 822552Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Vania Alves Rezende em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

(fl. 287).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 288/289). (....).Em síntese, só será 

devido quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de 

defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não 

alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do 

percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 774550 Nr: 4097-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DANNY ALVES MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 774550Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Fabio Danny Alves Mota em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

Determinada a realização de perícia contábil, o douto perito nomeado por 

este juízo apresentou seu laudo às fls. 358/366, oportunidade em que 

afirmou que não lhe competiria analisar se se possíveis perdas salariais 

foram ou não incorporadas com aumentos posteriores. (.....). .Em síntese, 

só será devido quaisquer valores a parte autora se verificada a existência 

de defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não 

alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do 

percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 774749 Nr: 4176-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE DOS REIS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JHOANE MARRARA RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 Código 774749

Vistos etc.,

Não obstante o teor do artigo 6º, parágrafo único, da Portaria-Conjunta n. 

555/2019, a qual veda a remessa de processos referentes à URV em 

favor dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em que já estejam em 

fase de liquidação ou cumprimento de sentença, em razão da competência 

fixada no julgamento do IRDR – Tema 01, observe-se que em sede de 

julgamento de agravo de instrumento o Egrégio Tribunal de Justiça declinou 

a competência para julgamento daquele recurso em favor da Turma 

Recursal Única, logo, incabível a continuação do processamento da 

demanda neste juízo, porquanto a competência da Turma Recursal Única 

se restringe aos processos dos juizados especiais, devendo estes autos 

serem para lá remetidos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 764317 Nr: 15487-33.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH TRIPOTTI BATTISTETTI MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 764317Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Elizabeth Tripotti Battistetti Medeiros em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença 

por arbitramento (fl. 153).Fora nomeado perito contábil para realizar a 

liquidação dos valores supostamente devidos (fls. 159/160).O douto perito 

nomeado por este juízo apresentou seu laudo às fls. 216/226, donde, data 

vênia, baseou-se em falsa premissa, explico. (...). Em síntese, só será 

devido quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de 

defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não 

alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do 

percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 767796 Nr: 1243-65.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA MARIA OLIVEIRA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 767796Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Telma Maria Oliveira Ferreira em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

(fls. 172/174).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 175/176).O douto perito nomeado por 

este juízo apresentou seu laudo às fls. 280/304, donde, data vênia, 

baseou-se em falsa premissa, explico. (....).Em síntese, só será devido 

quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de defasagem 

quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não alcançado pela 

prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do percentual da 

defasagem – se verificada existente - todas as reestruturações 

remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte autora sofreu 

desde a conversão das moedas, com exceção da RGA.Observe-se o 

douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre o cargo que 

ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter ele tomado 

posse no cargo público após 1994, quando então houve a conversão das 

moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado após a conversão 

das moedas, também nada será devido.Intime-se o perito para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim de sanar o equivoco 

r e t r o  c i t a d o . C u m p r a m - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 741525 Nr: 3011-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RUBIA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 741525Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Maria Rubia Silva Costa em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

Determinada a realização de perícia contábil, o douto perito nomeado por 

este juízo apresentou seu laudo às fls. 170/179, oportunidade em que 

afirmou que não lhe competiria analisar se se possíveis perdas salariais 

foram ou não incorporadas com aumentos posteriores. (....).Em síntese, só 

será devido quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de 

defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não 

alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do 

percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 747288 Nr: 6328-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH LARIOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 747288Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 
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por Elizabeth Larios de Oliveira em desfavor do Município de Rondonópolis, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

Determinada a realização de perícia contábil, o douto perito nomeado por 

este juízo apresentou seu laudo às fls. 223/231, oportunidade em que 

afirmou que não lhe competiria analisar se se possíveis perdas salariais 

foram ou não incorporadas com aumentos posteriores. (.....). Em síntese, 

só será devido quaisquer valores a parte autora se verificada a existência 

de defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não 

alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do 

percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 747935 Nr: 6670-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE APARECIDA BORGES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA 

BORGES - OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 747935Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Margarete Aparecida Borges Silva em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. Determinada a realização de perícia contábil, o douto perito 

nomeado por este juízo apresentou seu laudo às fls. 253/261, 

oportunidade em que afirmou que não lhe competiria analisar se se 

possíveis perdas salariais foram ou não incorporadas com aumentos 

posteriores. (....).Em síntese, só será devido quaisquer valores a parte 

autora se verificada a existência de defasagem quando da conversão da 

moeda, pelo lapso temporal não alcançado pela prescrição até os dias 

atuais, devendo ser abatido do percentual da defasagem – se verificada 

existente - todas as reestruturações remuneratórias ou aumento salarial 

que o cargo da parte autora sofreu desde a conversão das moedas, com 

exceção da RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser 

apurada sobre o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna 

indiferente ter ele tomado posse no cargo público após 1994, quando 

então houve a conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha 

sido criado após a conversão das moedas, também nada será 

devido.Intime-se o perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o 

laudo pericial a fim de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Rondonópolis/MT, 14 de 

fevereiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 750127 Nr: 7820-93.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDA REZENDE CARDOSO, PEDRO CARDOSO DE SÁ 

FILHO, JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA BARBOSA, RODRIGO FERNANDO 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 750127Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Agda Rezende Cardoso, Pedro Cardoso de Sá Filho, Jorge Henrique 

de Oliveira Barbosa e Rodrigo Fernando Silva em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência 

da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real 

de Valor – URV. A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença 

por arbitramento (fl. 109).Fora nomeado perito contábil para realizar a 

liquidação dos valores supostamente devidos (fls. 125/126). (....).Em 

síntese, só será devido quaisquer valores a parte autora se verificada a 

existência de defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso 

temporal não alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser 

abatido do percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 754967 Nr: 10285-75.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA ARACY DE CAMPOS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 754967Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Margarida Aracy de Campos e Silva em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença 

por arbitramento (fls. 133/134).Fora nomeado perito contábil para realizar 

a liquidação dos valores supostamente devidos (fls. 235/236).O douto 

perito nomeado por este juízo apresentou seu laudo às fls. 308/320, 

donde, data vênia, baseou-se em falsa premissa, explico. (....).Em síntese, 

só será devido quaisquer valores a parte autora se verificada a existência 

de defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não 

alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do 

percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 755373 Nr: 10513-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO RANGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 755373Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Laercio Rangel em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando 

apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão dos 

valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. A 

parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 
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(fls. 190/192).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 199/200). (....). Em síntese, só será 

devido quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de 

defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não 

alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do 

percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 733682 Nr: 13628-16.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida por Maria 

Martins Ferreira em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando apurar 

eventual defasagem salarial em decorrência da conversão dos valores 

das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. A parte 

autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento (fls. 

231/232).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 240/241). (....).Em síntese, só será 

devido quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de 

defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não 

alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do 

percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 733777 Nr: 13693-11.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIJANIRA FRANCISCA PODADEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 733777Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Deijanira Francisca Podadeiro em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

Determinada a realização de perícia contábil, o douto perito nomeado por 

este juízo apresentou seu laudo às fls. 321/327, oportunidade em que 

afirmou que não lhe competiria analisar se se possíveis perdas salariais 

foram ou não incorporadas com aumentos posteriores. ( ....).Em síntese, 

só será devido quaisquer valores a parte autora se verificada a existência 

de defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não 

alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do 

percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 734669 Nr: 14426-74.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE GONÇALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 734669Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Leide Gonçalves Moreira em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

(fl. 273).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 276/277).O douto perito nomeado por 

este juízo apresentou seu laudo às fls. 382/392, donde, data vênia, 

baseou-se em falsa premissa, explico. (....). Em síntese, só será devido 

quaisquer valores a parte autora se verificada a existência de defasagem 

quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não alcançado pela 

prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do percentual da 

defasagem – se verificada existente - todas as reestruturações 

remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte autora sofreu 

desde a conversão das moedas, com exceção da RGA.Observe-se o 

douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre o cargo que 

ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter ele tomado 

posse no cargo público após 1994, quando então houve a conversão das 

moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado após a conversão 

das moedas, também nada será devido.Intime-se o perito para que, no 

prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim de sanar o equivoco 

r e t r o  c i t a d o . C u m p r a m - s e ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 734672 Nr: 14429-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI MORESCO CANDIDO, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 734672Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida 

por Iraci Moresco Candido em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

Determinada a realização de perícia contábil, o douto perito nomeado por 

este juízo apresentou seu laudo às fls. 303/309, oportunidade em que 

afirmou que não lhe competiria analisar se se possíveis perdas salariais 

foram ou não incorporadas com aumentos posteriores. (....). Em síntese, 

só será devido quaisquer valores a parte autora se verificada a existência 

de defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não 

alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do 
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percentual da defasagem – se verificada existente - todas as 

reestruturações remuneratórias ou aumento salarial que o cargo da parte 

autora sofreu desde a conversão das moedas, com exceção da 

RGA.Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre 

o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter 

ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a 

conversão das moedas.Caso o cargo da parte autora tenha sido criado 

após a conversão das moedas, também nada será devido.Intime-se o 

perito para que, no prazo de 30 (trinta) dias, refaça o laudo pericial a fim 

de sanar o equivoco retro citado.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 819957 Nr: 2908-82.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE DA COSTA AGUIAR KOLLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 819957SENTENÇAVistos etc., Trata-se de liquidação de sentença 

promovida por Cristiane da Costa Aguiar Kolling em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência 

da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real 

de Valor – URV. A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença 

por arbitramento (fl. 186).Fora nomeado perito contábil para realizar a 

liquidação dos valores supostamente devidos às fls. 187/188, porém 

houve a necessidade de trocar o perito nomeado. Sendo assim foi 

nomeado outro perito conforme fls. 284/285. (....).” Ante todo o exposto, 

ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO de liquidação de sentença, nos termos 

do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a 

hipótese de “liquidação zero”.Diante disto, condeno a parte autora ao 

pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os em R$1.000,00 

(um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas processuais, 

ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa caso a parte autora seja 

beneficiária da justiça gratuita.Em sendo a parte autora beneficiária da 

gratuidade judiciária, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor do perito em razão do serviço dispendido nos autos. Caso contrário, 

intime-se a parte autora para que deposite nos autos o valor dos 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, levantando tais valores 

em favor do perito.Transitada em julgado, arquive-se.Publique-se, 

registre-se e intimem-se.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 820319 Nr: 3101-97.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN DOS REIS SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇAVistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida por 

Ivan dos Reis Sales em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando 

apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão dos 

valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. A 

parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

(fls. 269/271).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 272/273). (....).” Ante todo o exposto, 

ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO de liquidação de sentença, nos termos 

do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a 

hipótese de “liquidação zero”.Diante disto, condeno a parte autora ao 

pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os em R$1.000,00 

(um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas processuais, 

ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa caso a parte autora seja 

beneficiária da justiça gratuita.Em sendo a parte autora beneficiária da 

gratuidade judiciária, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor do perito em razão do serviço dispendido nos autos. Caso contrário, 

intime-se a parte autora para que deposite nos autos o valor dos 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, levantando tais valores 

em favor do perito.Transitada em julgado, arquive-se.Publique-se, 

registre-se e intimem-se.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 784197 Nr: 7829-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA PEREIRA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 784197SENTENÇAVistos etc., Trata-se de liquidação de sentença 

promovida por Telma Pereira Araujo em desfavor do Estado de Mato 

Grosso, visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença 

por arbitramento (fl. 185).Fora nomeado perito contábil para realizar a 

liquidação dos valores supostamente devidos (fls. 188/189). (....).” Ante 

todo o exposto, ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o 

que foi exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO de liquidação de 

sentença, nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.Diante disto, condeno 

a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os 

em R$1.000,00 (um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas 

processuais, ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa caso a parte 

autora seja beneficiária da justiça gratuita.Em sendo a parte autora 

beneficiária da gratuidade judiciária, determino a expedição de certidão de 

crédito em favor do perito em razão do serviço dispendido nos autos. 

Caso contrário, intime-se a parte autora para que deposite nos autos o 

valor dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, levantando tais 

valores em favor do perito.Transitada em julgado, arquive-se.Publique-se, 

registre-se e intimem-se.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 790630 Nr: 10470-79.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALDISBETE DE SOUZA LOPES, NEUZA MARIA LOPES 

DE MATOS, MARIA DE LOURDES NUNES MATOS, CLEUSA MOREIRA DOS 

ANJOS BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇAVistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida por 

Galdisbete de Souza Lopes, Neuza Maria Lopes de Matos, Maria de 

Lourdes Nunes Matos e Cleusa Moreira dos Anjos Barcelos em desfavor 

do Estado de Mato Grosso, visando apurar eventual defasagem salarial 

em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. A parte autora formulou pedido de 

liquidação de sentença por arbitramento (fls. 494/498).Fora nomeado 

perito contábil para realizar a liquidação dos valores supostamente 

devidos (fls. 523/524). (....).” Ante todo o exposto, ancorado no laudo 

pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto, DECLARO EXTINTO 

O PROCESSO de liquidação de sentença, nos termos do artigo 535, III, do 

Código de Processo Civil, porque reconhecida a hipótese de “liquidação 

zero”.Diante disto, condeno a parte autora ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, arbitrando-os em R$1.000,00 (um mil reais), bem como a 

condeno a pagar às custas processuais, ficando tais ônus com a 

exigibilidade suspensa caso a parte autora seja beneficiária da justiça 
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gratuita.Em sendo a parte autora beneficiária da gratuidade judiciária, 

determino a expedição de certidão de crédito em favor do perito em razão 

do serviço dispendido nos autos. Caso contrário, intime-se a parte autora 

para que deposite nos autos o valor dos honorários periciais, no prazo de 

05 (cinco) dias, levantando tais valores em favor do perito.Transitada em 

julgado, arquive-se.Publique-se, registre-se e intimem-se.Cumpram-se, 

expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 808261 Nr: 17414-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA ROCHA DE SOUZA GOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇAVistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida por 

Andreia Rocha de Souza Goi em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

(fl. 314).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 315/316). (....).” Ante todo o exposto, 

ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO de liquidação de sentença, nos termos 

do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a 

hipótese de “liquidação zero”.Diante disto, condeno a parte autora ao 

pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os em R$1.000,00 

(um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas processuais, 

ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa caso a parte autora seja 

beneficiária da justiça gratuita.Em sendo a parte autora beneficiária da 

gratuidade judiciária, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor do perito em razão do serviço dispendido nos autos. Caso contrário, 

intime-se a parte autora para que deposite nos autos o valor dos 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, levantando tais valores 

em favor do perito.Transitada em julgado, arquive-se.Publique-se, 

registre-se e intimem-se.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 734148 Nr: 14008-39.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CANDIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇAVistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida por 

Sandra Candida em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando apurar 

eventual defasagem salarial em decorrência da conversão dos valores 

das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. A parte 

autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento (fl. 

106).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos valores 

supostamente devidos (fls. 112/113). (....).” Ante todo o exposto, 

ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO de liquidação de sentença, nos termos 

do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a 

hipótese de “liquidação zero”.Diante disto, condeno a parte autora ao 

pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os em R$1.000,00 

(um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas processuais, 

ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa caso a parte autora seja 

beneficiária da justiça gratuita.Em sendo a parte autora beneficiária da 

gratuidade judiciária, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor do perito em razão do serviço dispendido nos autos. Caso contrário, 

intime-se a parte autora para que deposite nos autos o valor dos 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, levantando tais valores 

em favor do perito.Transitada em julgado, arquive-se.Publique-se, 

registre-se e intimem-se.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 734713 Nr: 14464-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida por Maria 

Aparecida Ramos em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando apurar 

eventual defasagem salarial em decorrência da conversão dos valores 

das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. A parte 

autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento (fl. 

217).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos valores 

supostamente devidos (fls. 218/219). (.....).” Ante todo o exposto, 

ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO de liquidação de sentença, nos termos 

do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a 

hipótese de “liquidação zero”.Diante disto, condeno a parte autora ao 

pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os em R$1.000,00 

(um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas processuais, 

ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa caso a parte autora seja 

beneficiária da justiça gratuita.Em sendo a parte autora beneficiária da 

gratuidade judiciária, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor do perito em razão do serviço dispendido nos autos. Caso contrário, 

intime-se a parte autora para que deposite nos autos o valor dos 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, levantando tais valores 

em favor do perito.Transitada em julgado, arquive-se.Publique-se, 

registre-se e intimem-se.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 734734 Nr: 14487-32.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILSE BALSAN JURACH, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇAVistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida por 

Marilise Balsan Jurach, em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando 

apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão dos 

valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. A 

parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

(fls. 301/302).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 303/304). (....).” Ante todo o exposto, 

ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO de liquidação de sentença, nos termos 

do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a 

hipótese de “liquidação zero”.Diante disto, condeno a parte autora ao 

pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os em R$1.000,00 

(um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas processuais, 

ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa caso a parte autora seja 

beneficiária da justiça gratuita.Em sendo a parte autora beneficiária da 

gratuidade judiciária, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor do perito em razão do serviço dispendido nos autos. Caso contrário, 

intime-se a parte autora para que deposite nos autos o valor dos 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, levantando tais valores 

em favor do perito.Transitada em julgado, arquive-se.Publique-se, 

registre-se e intimem-se.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 734743 Nr: 14496-91.2013.811.0003

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 213 de 693



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA MOTA GUIMARAES, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: Nº 734743SENTENÇAVistos etc., Trata-se de liquidação de 

sentença promovida por Jose Luiz da Mota Guimaraes em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, visando apurar eventual defasagem salarial em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. A parte autora formulou pedido de 

liquidação de sentença por arbitramento (fl. 141).Fora nomeado perito 

contábil para realizar a liquidação dos valores supostamente devidos (fls. 

142/143). (....).” Ante todo o exposto, ancorado no laudo pericial carreado 

ao feito e por tudo o que foi exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO de 

liquidação de sentença, nos termos do artigo 535, III, do Código de 

Processo Civil, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.Diante 

disto, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, 

arbitrando-os em R$1.000,00 (um mil reais), bem como a condeno a pagar 

às custas processuais, ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa 

caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.Em sendo a parte 

autora beneficiária da gratuidade judiciária, determino a expedição de 

certidão de crédito em favor do perito em razão do serviço dispendido nos 

autos. Caso contrário, intime-se a parte autora para que deposite nos 

autos o valor dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, 

levantando tais valores em favor do perito.Transitada em julgado, 

arquive-se.Publique-se, registre-se e intimem-se.Cumpram-se, expedindo 

o necessário.Às providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 

2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 736312 Nr: 15680-82.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURA ALVES DA SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇAVistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida por 

Maura Alves da Silva Fernandes em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

(fl. 198).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 201/202). (....).” Ante todo o exposto, 

ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO de liquidação de sentença, nos termos 

do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a 

hipótese de “liquidação zero”.Diante disto, condeno a parte autora ao 

pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os em R$1.000,00 

(um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas processuais, 

ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa caso a parte autora seja 

beneficiária da justiça gratuita.Em sendo a parte autora beneficiária da 

gratuidade judiciária, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor do perito em razão do serviço dispendido nos autos. Caso contrário, 

intime-se a parte autora para que deposite nos autos o valor dos 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, levantando tais valores 

em favor do perito.Transitada em julgado, arquive-se.Publique-se, 

registre-se e intimem-se.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 737210 Nr: 100-75.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA VEIGA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇAVistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida por 

Aparecida Veiga Pedroso em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

(fl. 215).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 218/219). (....).” Ante todo o exposto, 

ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO de liquidação de sentença, nos termos 

do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a 

hipótese de “liquidação zero”.Diante disto, condeno a parte autora ao 

pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os em R$1.000,00 

(um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas processuais, 

ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa caso a parte autora seja 

beneficiária da justiça gratuita.Em sendo a parte autora beneficiária da 

gratuidade judiciária, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor do perito em razão do serviço dispendido nos autos. Caso contrário, 

intime-se a parte autora para que deposite nos autos o valor dos 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, levantando tais valores 

em favor do perito.Transitada em julgado, arquive-se.Publique-se, 

registre-se e intimem-se.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 749438 Nr: 7467-53.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENILDA LOURENÇO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSÉ GALDINO - 

OAB:11554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: Nº 749438SENTENÇAVistos etc., Trata-se de liquidação de 

sentença promovida por Zenilda Lourenço de Oliveria em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, visando apurar eventual defasagem salarial em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV. A parte autora formulou pedido de 

liquidação de sentença por arbitramento (fl. 121).Fora nomeado perito 

contábil para realizar a liquidação dos valores supostamente devidos (fls. 

122/123). (....). Ante todo o exposto, ancorado no laudo pericial carreado 

ao feito e por tudo o que foi exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO de 

liquidação de sentença, nos termos do artigo 535, III, do Código de 

Processo Civil, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.Diante 

disto, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, 

arbitrando-os em R$1.000,00 (um mil reais), bem como a condeno a pagar 

às custas processuais, ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa 

caso a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita.Em sendo a parte 

autora beneficiária da gratuidade judiciária, determino a expedição de 

certidão de crédito em favor do perito em razão do serviço dispendido nos 

autos. Caso contrário, intime-se a parte autora para que deposite nos 

autos o valor dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, 

levantando tais valores em favor do perito.Transitada em julgado, 

arquive-se.Publique-se, registre-se e intimem-se.Cumpram-se, expedindo 

o necessário.Às providências.Rondonópolis/MT, 14 de fevereiro de 

2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 753060 Nr: 9332-14.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOERNILDA ARAUJO CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 SENTENÇAVistos etc., Trata-se de liquidação de sentença promovida por 

Joernilda Araujo Cavalcante em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência da conversão 

dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. 

A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença por arbitramento 

(fl. 302).Fora nomeado perito contábil para realizar a liquidação dos 

valores supostamente devidos (fls. 303/304). (....).” Ante todo o exposto, 

ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO de liquidação de sentença, nos termos 

do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a 

hipótese de “liquidação zero”.Diante disto, condeno a parte autora ao 

pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os em R$1.000,00 

(um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas processuais, 

ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa caso a parte autora seja 

beneficiária da justiça gratuita.Em sendo a parte autora beneficiária da 

gratuidade judiciária, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor do perito em razão do serviço dispendido nos autos. Caso contrário, 

intime-se a parte autora para que deposite nos autos o valor dos 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, levantando tais valores 

em favor do perito.Transitada em julgado, arquive-se.Publique-se, 

registre-se e intimem-se.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 772581 Nr: 3398-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ARCANJO RIBEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 772581SENTENÇAVistos etc., Trata-se de liquidação de sentença 

promovida por Antonio Arcanjo Ribeiro Filho em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, visando apurar eventual defasagem salarial em decorrência 

da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real 

de Valor – URV. A parte autora formulou pedido de liquidação de sentença 

por arbitramento (fl. 134).Fora nomeado perito contábil para realizar a 

liquidação dos valores supostamente devidos (fls. 136/137). (....).” Ante 

todo o exposto, ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o 

que foi exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO de liquidação de 

sentença, nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.Diante disto, condeno 

a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrando-os 

em R$1.000,00 (um mil reais), bem como a condeno a pagar às custas 

processuais, ficando tais ônus com a exigibilidade suspensa caso a parte 

autora seja beneficiária da justiça gratuita.Em sendo a parte autora 

beneficiária da gratuidade judiciária, determino a expedição de certidão de 

crédito em favor do perito em razão do serviço dispendido nos autos. 

Caso contrário, intime-se a parte autora para que deposite nos autos o 

valor dos honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, levantando tais 

valores em favor do perito.Transitada em julgado, arquive-se.Publique-se, 

registre-se e intimem-se.Cumpram-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Rondonópolis-MT, 14 de fevereiro de 2020.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008963-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

Vistos etc. O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, devidamente qualificado e 

representado nos autos, propôs ação de execução em face de RUBENS 

DE FREITAS, igualmente qualificado, pleiteando, dentre outros, a citação da 

parte devedora para pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de 

penhora de seus bens. Houve a tentativa de citação do executado, porém 

não se obteve sucesso. O Município de Rondonópolis requereu a 

suspensão do processo para conseguir o endereço do executado, porém 

não houve informação de novo endereço. Todavia o Município de 

Rondonópolis verificou que houve o pagamento dos débitos devidos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Extrai-se dos autos que o Município 

verificou que o executado procedeu com o pagamento do débito em sua 

totalidade, pedindo assim a extinção da execução. Com efeito, disciplina o 

art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a extinção da execução 

ocorre quando há a satisfação da obrigação, ocorrendo, via de 

consequência, a perda do objeto da ação. No caso, resta comprovado o 

pagamento em sua totalidade da dívida, bem com se afigura essencial à 

extinção do feito, uma vez que dar prosseguimento feriria o princípio do 

“non bis idem”, incidindo duas vezes a mesma obrigação sobre o 

executado. Proceda-se com o levantamento de eventuais penhoras caso 

ainda estejam vinculados ao feito. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a 

presente execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil. Custas pelo executado. Com o trânsito em julgado, e 

após o pagamento das custas, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe. P. R. I. Rondonópolis/MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 649745 Nr: 9998-55.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSV, VGT, JPDLP, UGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - OAB:22325/O, 

HAMILTON DOS SANTOS SIQUEIRA - OAB:1360-A, JOAREZ RANGEL 

DOS SANTOS JUNIOR - OAB:18207/E, NADIELE PERES DE SOUZA - 

OAB:18424, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT, STALYN 

PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B

 Decisão interlocutória

1. Relatório.

Trata-se de ação penal em que foram denunciados o beneficiário da 

ordem Fábio Sérgio Vitor e os corréus Valéria Gonçalves Teixeira, 

Uemerson Gonçalves de Souza e Jean Paolo de Lima Pirolla, visando 

apurar em tese a prática do delito descrito no art. 121, §2º, I, e IV do CP e 

art. 14 e16 da Lei 10.826/03. É o relatório.

2. Fundamentação.

Aportou, acórdão do julgamento do HC 516/669/MT no qual fora concedida 

à ordem soltura do réu, mediante a imposição de medidas cautelares 

diversas da prisão a serem fixadas por esse juízo singular.

Deste modo, deverá ser observada pelo acusado as condicionantes que 

foram fixadas a corré, ou seja:

I – Fixo as seguintes condições ao réu:

a) Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas 

atividades;

b) Comparecimento a todos os atos processuais, independentemente de 

intimação;

c) Não mudar de residência sem prévia autorização judicial;

d) Não se ausentar da Comarca sem autorização judicial;

e) Monitoramento eletrônico, com recolhimento noturno após às 19:00 até 

às 06:00 em dias úteis; aos sábados deverá se recolher às 13:00; 

devendo ficar integralmente recolhido em seu domicílio aos domingos e 

feriados, sob pena de ser decretada a sua prisão preventiva. Em caso de 

incompatibilidade com os horários, deverá apresentar requerimento de 

justificativa nos autos.

II – Oficie-se, com urgência, a Central de Monitoramento para que promova 

a imediata instalação da tornozeleira eletrônica no réu.

 III – Expeça-se o competente alvará de soltura em favor do réu Fábio 

Sérgio Vitor, colocando-o em liberdade, salvo de por outro motivo deva 

permanecer preso.

IV – Empós, voltem-me para prestar as informações à Corregedoria Geral 
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de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 696775 Nr: 9111-66.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

lopes - OAB:15.616, LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - 

OAB:OAB/MT 16.540

 I – Recebo os recursos interpostos as fls. 331 e 332, pois tempestivos.

II – Intimem-se às defesas para, no prazo legal, apresentarem as razões 

recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, voltem-me para deliberar quanto ao juízo de retratação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 686839 Nr: 195-43.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ulli Baptistela Barbieri - 

OAB:19.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/O, JOIFER ALEX CARAFFINI - OAB:MT/ 13.909-B, ULLI 

BAPTISTELLA - OAB:, ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - OAB:19885, 

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - OAB:20.739-A/MT

 I – Presto, nesta data por ofício, (48/2020 – GAB), as informações 

requisitadas.

II – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações.

III – Considerando que o acusado se encontra encarcerado, antecipo a 

audiência de instrução e julgamento anteriormente designada para o dia 10 

de março de 2020, às 14h00min.

 IV – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas arroladas, observando-se 

as manifestações de fls. 522/524 e 530, e o réu.

V – Intimem-se o Ministério Público e à defesa acerca da antecipação da 

data da audiência.

 VI – Cumpra-se com urgência, inclusive em plantão judicial.

VII – Requisite-se o acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702318 Nr: 13134-55.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Paiâo - OAB:18145-A, 

Laerte Gonzaga Faustino - OAB:25.791-0

 (...)Especializada Criminal).Desta feita, os indícios iniciais de autoria e 

materialidade necessários para persecução da ação penal se fazem 

presentes, sendo que a matéria alegada pela defesa como preliminar se 

confunde com o mérito, não sendo suficiente para levar a uma absolvição 

sumária ou extinção de punibilidade.Por fim, no que tange ao pedido de 

afastamento da qualificadora do motivo fútil, partilha da mesma sorte, pois, 

as provas produzidas até o momento não são suficientes para o 

acolhimento do pleito. Como se não fosse suficiente.3. Dispositivo.I – 

Afasto a preliminar arguida pela defesa, pelos motivos acima 

mencionados.II – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 10 

de março de 2020, às 16h20min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento. III – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e o 

réu.IV – Intimem-se o Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 689138 Nr: 2134-58.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCILDO BALBINO DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucelio Araujo da Silva - 

OAB:25493-O

 Para se renunciar um mandato deve o advogado notificar 

extrajudicialmente seu cliente informando a renúncia. Com a cópia da 

notificação e da ciência do cliente que então se faz um comunicado formal 

ao juízo, dando conta do ato. Após este comunicado, o defensor 

responderá ainda pelos interesses do cliente pelo prazo de 10 dias, 

quando então será posto fim ao mandato e a responsabilidade, conforme 

preceitua o art. 112, caput e § 1°, do CPC.

Assim sendo, observa-se que o documento juntado em fl. 135 não 

comprova que se quer o nobre causídico tentou comunicar algum parente 

do representado ou até mesmo se tentou localiza-lo e não obteve êxito.

 Feitas as considerações acima, rogo ao defensor do réu que promova 

corretamente o ato.

 Diante do exposto,

Decido:

I – Não reconheço do pedido encartado em fl. 135, no que diz respeito 

renúncia vindicada, encontrando-se ainda o feito à mercê da prestação 

jurídica do causídico.

II – Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 601201 Nr: 5637-68.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIUS ROCHA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Antônio de Oliveira 

Bastos - OAB:24627/O, LUCAS MOREIRA MILHOMEM - OAB:21907/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como, em conformidade com o 

Provimento n.º52/2007-CGJ, por impulso oficial REITERO A INTIMAÇÃO do 

procurador da parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente 

os memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 603537 Nr: 1279-26.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER COSTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257, Uillerson Ferreira da Silva - OAB:20.972

 Trata-se de ação penal ofertada em desfavor de Vagner Costa dos 

Santos, enquadrando-o nas sanções do artigo 121, §2º, IV c/c art. 14, II, 

ambos do Código Penal. Encerrada a instrução probatória, proferida 

sentença de pronúncia, fls. 190/193v. Verificado o erro material na 

sentença, o dispositivo foi alterado, conforme decisão de fls. 198. Intimado 

da sentença, o réu informou o seu desejo de recorrer. A defesa, por sua 

vez, manifestou pela desistência do recurso, fls. 204/205.

 Após, equivocadamente, foi proferida nova sentença de pronúncia, 

idêntica à anterior, as fls. 207/210v, sendo interposto embargos de 

declaração, o qual fora acolhido as fls. 215/215v.

 Deste modo, perscrutando os autos, verifica-se que foi proferida duas 

sentença de pronúncia, idênticas, inclusive das quais foram retificadas 

através da decisão de fls. 198 e 215/215.

 Diante do exposto,

 Decido:

 I – Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a sentença lançada as 

fls. 207/210v, bem como a decisão de fls. 215/215v

II – Homologo a desistência do recurso formulada as fls. 204/205.

III – Certifique-se quanto à ocorrência da coisa julgada da sentença de 

pronúncia de fls. 190/193.

IV – Após, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, indicarem as 

testemunhas a serem inquiridas em plenário, nos termos do art. 422 do 

CPP.
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V – Por fim, voltem-me para designar sessão de julgamento.

VI – Dê-se ciência ao Ministério Público acerca desta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 322926 Nr: 7247-42.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO OSIEL DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Martins Verão - 

OAB:4839-A/ MT, RODRIGO RIBEIRO VERÃO - OAB:8495, Wilson de 

Oliveira Moreira - OAB:14.569/RS, Wilson de Oliveira Moreira Júnior 

- OAB:64.184/RS

 I – Recebo o recurso de fls. 1.035, pois tempestivo, fl. 1.038.

II – Intimem-se à defesa para, no prazo legal, apresentar as razões 

recursais.

III – Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para, no prazo 

legal, apresentar as contrarrazões.

IV – Por fim, voltem-me para deliberar quanto ao juízo de retratação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 650228 Nr: 10442-88.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;IV – que 

pronunciar o réu; (...).3. Dispositivo.Desse modo, reexaminando a questão 

decidida, concluo que não deve ser modificada a decisão recorrida, cujos 

fundamentos bem resistem às razões do recurso, de forma que a 

mantenho.Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, observadas as formalidades legais, com os devidos elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 218929 Nr: 1171-22.1997.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA CLARINDA DA COSTA MEDEIROS, 

CARMELITA MARIA MEDEIROS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, RODOLFO 

PEREIRA FAGUNDES - OAB:13.249

 I – Designo para o dia 10 de junho de 2020, às 09h00min, sessão de 

julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

II – Intimem-se as partes, testemunhas arroladas, [em caso de não 

localização, deverá ser intimada a parte que arrolou para indicar o 

endereço atual, em até 05 (cinco) dias úteis antes da sessão, sob pena de 

prejuízo da prova], intimem-se em seguida os Srs. jurados.

III – Requisite-se reforço policial.

IV– Intimem-se as partes e a requerida, devendo ser expedida a devida 

missiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 660245 Nr: 9192-83.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CARVALHO GONÇALVES, WILSON 

DA SILVA CAMPOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Confirmo o recebimento da denúncia. II – Considerando que foi deferido o 

pedido de compartilhamento de provas, expeça-se missiva para realização 

do interrogatório do réu Sérgio Carvalho Gonçalves.III – Decreto a prisão 

cautelar dos acusados EDIMAR ALMEIDA DE ANDRADE, EDSON DA 

SILVA, ISAIAS DIAS DE MOURA FILHO, JOILSON RODRIGUES 

DAMASCENO, KLEBER ALVES DE OLIVEIRA GOMES, NEIVALDO SANTOS 

SOUZA, PAULO CESAR RODRIGUES DE MORAES, WILSON DA SILVA 

CAMPOS, pois presente os indícios de autoria e materialidade, para a 

garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.IV – 

Expeça-se mandado de prisão com cópias as autoridades policiais locais e 

a POLINTER.V – Em caso de cumprimento de algum dos mandados de 

prisão antes do retorno da missiva de interrogatório do acusado Sérgio, 

voltem-me para deliberar quanto ao interrogatório. Do contrário, 

interrogado o réu Sérgio, deve ser promovido o desmembramento em 

relação aos demais acusados, mantendo-se este feito exclusivamente 

para Sérgio Carvalho Gonçalves, que deverão ser intimadas as partes 

para apresentação de memoriais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) 

dias.VI – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 660245 Nr: 9192-83.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CARVALHO GONÇALVES, WILSON 

DA SILVA CAMPOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Relatório.

Trata-se de ação penal em desfavor de Edimar Almeida de Andrade, 

Edson da Silva, Isaias Dias de Moura Filho, Joilson Rodrigues Damasceno, 

Kleber Alves de Oliveira Gomes, Neivaldo Santos Souza, Paulo Cesar 

Rodrigues de Moraes, Wilson da Silva Campos e Sérgio Carvalho 

Gonçalves, pela prática, em tese do delito descrito no art.121, § 2°, II, III e 

IV do CP. Decretada a prisão preventiva dos réus não localizados para 

citação, fls. 485/486v. Aportou nos autos pedido de revogação da prisão 

preventiva em favor do denunciado Wilson da Silva Campos, sob os 

argumentos de que não se encontram presentes os requisitos 

autorizadores do cárcere, fls. 505/521. Instado a se manifestar, o 

Ministério Público opinou desfavorável ao pedido, fls. 522/525. Breve 

relato.

 2. Fundamentação.

É possível a revogação da preventiva sempre que aparecer uma situação 

nova que torne a prisão descabida ou desproporcional, art. 316 do CPP.

Nesse sentido, convém anotar o que assevera o art. 316 do Lei 

Processual Penal, in verbis.

“Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do 

processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo 

decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”.

 No que tange as alegações apresentadas, constata-se que a defesa do 

acusado não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de 

modificação no quadro fático ou ilegalidade, limitando-se a argumentar que 

não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão, pois o réu 

nunca se furtou da aplicação penal, posto que estava cumprindo pena na 

cidade de Cuiabá e atingiu lapso temporal para progressão de regime.

Ocorre que, o crime pelo qual o acusado está sendo acusado é dotado de 

alta gravidade, bem como afeta a segurança pública, motivo este que 

reforça a manutenção da constrição preventiva para acautelar a ordem 

pública, manter a credibilidade da justiça e garantir, sobretudo, a aplicação 

da lei penal.

 Ademais, é inegável que o acusado, logo após os fatos, se evadiu do 

distrito da culpa com o intuito de dificultar a investigação policial e frustrar 

a aplicação da lei penal, vez que nunca foi localizado para citação. Neste 

particular temos que o fato aconteceu em junho de 2004, todavia, a 

denúncia somente foi ofertada no ano de 2013, sendo desde então 

tentada a realização da sua citação pessoal, inclusive sendo realizada a 

sua citação editalícia, após diversas diligências infrutíferas.

Para se conhecer do pedido de revogação é necessário que haja 

modificação no quadro probatório – materialidade e autoria – ou que os 

fundamentos ensejadores não mais existam. Neste sentir posiciona-se o 

Superior Tribunal de Justiça.

 PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 

CORPUS. ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO 

PREVENTIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MESMO QUADRO FÁTICO. NOVA 

FUNDAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS 
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FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. LIBERDADE 

VINCULADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - Ressalvada mudança no 

quadro fático, a manutenção da medida cautelar, agora em decorrência de 

pronúncia, não exige nova fundamentação, bastando para tanto a simples 

referência à decretação anterior. (Precedentes). II - Se na decretação da 

prisão preventiva restou demonstrado, de forma efetiva, a materialidade 

do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas 

ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na 

comoção social, na enorme repercussão do delito na pequena cidade em 

que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, 

principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este 

foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa e, 

na r. decisão de pronúncia o magistrado sem fazer expressa referência à 

tais motivos, traz novo argumento, por si só justificador da segregação, 

não há que se falar em constrangimento ilegal em razão da ausência de 

fundamentação. (Precedentes). III - Condições pessoais favoráveis não 

têm, por si só, o condão de garantir a liberdade provisória ao paciente, se 

há nos autos outros elementos que apontam, de forma convincente, a 

necessidade da manutenção da sua prisão preventiva. (Precedentes.)

IV - As teses não analisadas pela autoridade apontada como coatora não 

podem ser apreciadas por esta Corte sob pena de supressão de 

instância. (Precedentes).Recurso parcialmente conhecido e, neste ponto, 

desprovido. STJ – 5a Turma, RHC 16975/PR. Rel. Min. Felix Fisher. Julg. 

07/12/2004, pub. DJ 28/02/2005 p. 339.

Por isso, incide a cláusula rebus sic stantibus (art. 316 do CPP), razão 

pela qual entendo necessário manter a prisão preventiva por seus 

próprios fundamentos, sem prejuízo de analisar a necessidade de 

manutenção quando da realização da instrução probatória.

Mesmo diante dos argumentos trazidos pela defesa, tem-se a prisão 

preventiva fora decretada para assegurar a aplicação da lei penal da lei 

penal, tendo em vista que o réu jamais compareceu nos autos.

Assim, a segregação cautelar se faz necessária, para garantia da ordem 

pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação 

da lei penal, haja vista que o réu permaneceu foragido desde o ano de 

2013, quando ocorreu a primeira tentativa de citação.

 Com efeito, a prisão preventiva foi decreta para garantir a ordem pública e 

assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, em liberdade, o indiciado 

encontraria estímulos à prática de outros delitos.

Ademais, o acusado Wilson, conforme apresentado pela defesa 

requerente, na alegação de que atingiu lapso temporal para progressão de 

regime, possui diversas condenações criminais, com extensa lista de 

antecedentes, pela prática de crimes violentos, entre eles roubo majorado, 

tentativa de latrocínio, respondendo ao executivo de pena de nº 

00028221420048110042 (Sistema SEEU), perante a 2ª Vara de Execução 

Penal da Comarca de Cuiabá, de maneira que há indícios de que seria 

inclinado à prática criminosa, revelando, assim, probabilidade de que, 

solto, poderá prosseguir praticando delitos. Assim, sendo, portanto, 

suscetível de prisão preventiva do indiciado, nos termos do art. 313, I, do 

CPP.

 Imperioso destacar que, a prática reiterada de crimes, evidencia clara e 

concreta abalo a ordem pública, sendo condição robusta para a imposição 

da prisão preventiva. Ademais, evidente que a prisão do autuado, também 

contribuirá para o bom andamento da instrução processual, evitando a 

intimidação da vítima e de testemunhas, por exemplo, ou até mesmo que 

este venha a se evadir do distrito da culpa.

 Logo, tendo em vista que os fundamentos para a manutenção da prisão 

preventiva, média que se comporta é o indeferimento o pleito.

3. Dispositivo.

I – INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva do acusado, vez 

que não houve alteração fática ou jurídica que embase o pedido.

II – Retifique-se a capa dos autos, bem como onde mais couber, para que 

faça constar o nome correto do acusado Wilson da Silva Campos Pinto.

III – Intime-se a defesa constituída desta decisão, bem como para que 

apresente resposta à acusação, bem como manifeste acerca do 

compartilhamento de provas anteriormente deferido e indique eventuais 

testemunhas que pretende inquirir, observando o prazo legal.

IV – Considerando que agora os autos se tratam de processo de réu 

preso, proceda-se o seu desmembramento, prosseguindo o feito em 

relação aos acusados Wilson da Silva Campos Pinto e Sérgio Carvalho 

Gonçalves.

V – Diligenciem-se acerca do cumprimento da missiva expedida as fls. 

495.

VI – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 657440 Nr: 6756-54.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIEL DA SILVA MUNIZ, REINALDO SOUZA 

DE MELO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834, ONORIO 

GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 12992

 Nos termos da legislação vigente, bem como, em conformidade com o 

Provimento n.º52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador do réu 

REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO para que dentro do prazo legal, 

apresente os memoriais, bem como regularizar a sua representação nos 

autos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 668724 Nr: 1487-97.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO, 

FRANCISCO CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:5.683

 Vistos, etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeçam-se mandados de citação dos acusados ANANIAS MARTINS DE 

SOUZA FILHO e FRANCISCO CARLOS DE SOUZA para, querendo, 

apresentem resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se 

constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se os 

acusados não constituírem defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-las.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar os acusados se 

eles pretendem constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um 

defensor público ou dativo para patrocinar as suas defesas, e, neste 

caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar os réus os seus endereços 

residenciais e/ou comerciais, onde poderão ser localizados para fins de 

futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 668724 Nr: 1487-97.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO, 

FRANCISCO CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:5.683

 Vistos, etc.

Muito embora a denúncia já tenha sido recebida à fl. 68, verifico que um 

dos réus (Ananias Marins de Souza Filho) é ex-prefeito desta comarca, 

razão pela qual o processo deve seguir o rito disposto pelo DL nº 

201/1967.
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Consequentemente, a fim de evitar futura nulidade processual, chamo o 

feito à ordem e revogo a decisão que recebeu a denúncia à fl. 68.

Por fim, em conformidade com o artigo 2º, inciso I, do DL nº 201/1967, e 

súmulas 164 do STJ e 703 do STF, determino a intimação dos denunciados 

para que, no prazo de 05 dias, apresentem defesa prévia.

Após, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 630343 Nr: 2560-12.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZALINO BENEDITO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ VENERO DA SILVA - 

OAB:25541/0

 Vistos em correição.

Expeça-se carta precatória ao juízo da comarca de Cuiabá/MT com a 

finalidade de proceder a citação do acusado Rozalino Bnedito de França, 

o qual poderá ser localizado no endereço: Rua U, quadra 40, casa 42, 

bairro Nova Esperança II, Cuiabá/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni

 Cod. Proc.: 668724 Nr: 1487-97.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO, 

FRANCISCO CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:5.683

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.Outrossim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual deixo de absolver sumariamente os acusados.Assim, em 

consonância com o pedido ministerial de fls. 123, a fim de evitar alegação 

de nulidade futuramente, expeçam-se mandados de CITAÇÃO dos 

acusados para, querendo, apresentarem DEFESA ESCRITA, no prazo de 

10 (dez) dias, oportunidade em que poderão juntar documentos, arrolar 

testemunhas (em número não superior a cinco) e indicar as demais provas 

que pretendam produzir, nos termos do art. 104 da Lei 8.666/93.A seguir, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público, e conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni

 Cod. Proc.: 668724 Nr: 1487-97.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO, 

FRANCISCO CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:5.683

 Vistos em correição.

Proceda-se à citação do acusado Ananias no endereço declinado pelo 

Oficial de Justiça às fls. 148, nos termos da decisão de fls. 132/134, 

expedindo-se o necessário.

 Considerando que o acusado Francisco foi devidamente citado às fls. 

142, proceda-se à intimação de seu defensor, subscritor da petição de fls. 

74/89, para apresentar defesa escrita, no prazo legal.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701537 Nr: 12521-35.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX BARBOSA MEDEIROS, LUCAS RENER 

DE FREITAS SANTOS, TALISSON HEBERT DE SOUZA AMBROSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÍLIA MESQUITA 

MIRANDA - OAB:23263/O-MT

 (...) 3. Dispositivo. I – INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

preventiva apresentado pelo réu Lucas. II – Deixo de conhecer do pedido 

de restituição de bem apreendido, fls. 129/130, posto que formulado de 

forma incorreta. III – Intime-se a subscritora da petição de fls. 129/130 para 

apresentar o pedido de restituição de bens da forma prevista em lei, 

instruindo-o com os documentos pertinentes, e advertindo-a para que, 

doravante, promova o correto protocolo de suas postulações, sob pena 

de expedição de ofício à OAB e aplicação de multa. IV – Considerando que 

não houve apresentação de resposta à acusação em favor dos acusados 

Alex e Talisson no prazo legal, bem como não há notícia de que os réus 

tenham constituído defensor, nomeio a Defensoria Pública para assisti-los. 

V – Remetam-se os autos à Defensoria Pública para a manifestação 

pertinente, em favor dos réus Alex e Talisson, nos termos do art. 396-A, 

§2º, do Código de Processo Penal, impulsionando-se o feito, se for o caso. 

VI – Após a apresentação de resposta à acusação pelos acusados, 

venham-me os autos conclusos para a análise das preliminares 

suscitadas e eventual confirmação do recebimento da denúncia. VII – 

Oficie-se à POLITEC solicitando o encaminhamento do laudo pericial e da 

mídia óptica da extração dos dados dos aparelhos periciados, conforme 

pugnado pelo parquet.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 694128 Nr: 6576-67.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR FELIPE DE JESUS, VITÓRIO 

CONCEIÇÃO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado JOÃO 

VITOR FELIPE DE JESUS, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II e 

§2º-A, I, c/c art. 29, ambos do Código Penal (1º fato), art. 157, §2°, inciso II 

e §2°-A, I c/c art. 29, ambos do Código Penal (2° fato), na forma do art. 71 

do Código Penal e VITORIO CONCEIÇÃO MOREIRA como incurso nas 

sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 29, ambos do Código Penal 

(2º fato), na forma do art. 70 do Código Penal.Em atenção ao princípio 

constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la. 3.1. 

Dosimetria de pena do acusado João Vitor.A culpabilidade não excede a 

normalidade do tipo. Em relação aos antecedentes criminais e os 

elementos de (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701327 Nr: 12373-24.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MATEUS OLIVEIRA PATRIOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – De início, determino o imediato cumprimento integral das deliberações 

contidas no termo de audiência retro, fl. 168, especialmente no que tange 

ao desmembramento do feito em relação ao réu Reny Kennedy Souza 

Rodrigues e sua citação editalícia no feito secundário, providências essas 

ainda não adotadas.

II – Para o prosseguimento do feito em relação ao réu Vitor Mateus Oliveira 

Patriota, designo audiência de continuidade para o dia 03 de março de 

2020, às 16h30min.

III – Intimem-se as vítimas Melquiades Gomes Ferreira e João Batista 

Machado, bem como requisite-se a vítima Luiz Vinicius da Silva Aleixo, 

observando os endereços declinados pelo Ministério Público, fl. 174.

IV – Intime-se e requisite-se o réu Vitor Mateus Oliveira Patriota.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 693874 Nr: 6345-40.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLEN NORA SCHIMITH, LEANDRO NUNES 

DA SILVA, JOELSON MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, 

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - OAB:15.616-MT, Dr. Marco 

Antonio Chagas Ribeiro - OAB:

 I – Dando prosseguimento ao feito, designo o dia 10 de março de 2020, às 

14h20min, para a realização de audiência de continuidade.

 II – Intime-se a testemunha Luiz Augusto Duarte Costa, observando-se o 

endereço declinado à fl. 541.

III – Intimem-se e requisitem-se os réus.

 IV – Intimem-se o Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 654291 Nr: 3852-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDINEIA MORAIS DE ALVIM, JEFFERSON 

NEURAN MUNIZ ALVES, CRISTIANE THORLONE SEVERINA MAGALHÃES, 

MAURICIO SEVERINO GOMES, PAULO RICARDO SILVA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...) 3. Dispositivo. I – Confirmo o recebimento da denúncia, bem como 

determino a produção de provas antecipada quanto ao réu Paulo Ricardo 

Silva de Jesus, o qual será assistido pelo Defensor Público atuante nesta 

Vara. Via de consequência, designo o dia 12 de março de 2020, às 

14h00min, para a realização de audiência de instrução e julgamento. II – 

Intimem-se os réus, observando que o acusado Paulo Ricardo Silva de 

Jesus deverá ser intimado via edital, em caso de prisão, requisite-o. III – 

Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e os acusados. IV – Dê-se 

ciência ao Ministério Público e às defesas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 703020 Nr: 584-91.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETE BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061

 (...)anos, enquadrando-se no requisito de admissibilidade da prisão 

preventiva, descrito no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Assim 

sendo, diante das circunstâncias do caso concreto, mais precisamente no 

que tange ao receio de que o acusado volte a delinquir, não obstante as 

razões suscitadas pela sua defesa técnica, não vislumbro qualquer razão 

a amparar a pretensão de liberdade, impondo-se o seu indeferimento, haja 

vista a inexistência de qualquer elemento indicador de modificação no 

quadro fático ou ilegalidade. 3. Dispositivo. I – INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva. II – Intime-se a defesa para, no prazo de 

10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação. III – Dê-se ciência a 

defesa e ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 693874 Nr: 6345-40.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLEN NORA SCHIMITH, LEANDRO NUNES 

DA SILVA, JOELSON MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, 

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - OAB:15.616-MT, Dr. Marco 

Antonio Chagas Ribeiro - OAB:

 Intimação do Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes, OAB/MT nº. 15.616, e do 

Dr. Marco Antônio Chagas Ribeiro, OAB/MT nº. 7026, para audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 10 de março de 2020, às 

14h20min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 652979 Nr: 2571-70.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEDSON HONÓRIO DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado DIEDSON 

HONORIO DA SILVA JUNIOR às penas do art. 157, §3º, II c/c art. 157, §2°, 

II, do Código Penal, na forma do art. 70 do Código Penal e art. 211 do 

Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 c/c art. 61, I, na forma do 

art. 69, ambos do Código Penal. Em atenção ao princípio constitucional de 

individualização da pena, passo a dosá-la. 3.1. Dosimetria da pena do 

acusado em relação ao delito de latrocínio (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 699063 Nr: 10767-58.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA, JOAB 

ARAUJO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT, GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB:16.052/ MT

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR os réus JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA e JOAB ARAUJO DE 

ALMEIDA, qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. art. 

157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 70, art. 29 e art. 61, I, todos do Código 

Penal. Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, 

passo a dosá-la.3.1. Dosimetria de pena do acusado Joab Araujo de 

Almeida.A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de 

manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em bis in 

idem com a reincidência(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 699736 Nr: 11214-46.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUCAS PEREIRA DOS SANTOS, LUIZ 

FERNANDO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13.075-MT, DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 I – Recebo as apelações de fls. 173 e 175, pois tempestivas, fls. 174 e 

188.

 II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 171/181, e 

contrarrazões recursais, fls. 182/187, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

 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 
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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

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador ( DR. 

RAILTON FERREIRA DE AMORIM/OAB 13739) da parte requerida 

Guilherme Domingos Ferri, para que dentro do prazo legal, apresente os 

memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 630343 Nr: 2560-12.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZALINO BENEDITO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ VENERO DA SILVA - 

OAB:25541/0

 I – Considerando que já houve prolação de sentença nestes autos, fls. 

62/64, julgo prejudicada a análise dos pedidos apresentados pela defesa 

do acusado às fls. 66/73.

II – DETERMINO o cumprimento da sentença prolatada, fls. 62/64, na sua 

integralidade, com as devidas restituições.

III – Intime-se a defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 682154 Nr: 13396-39.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA REGINA DE SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERTE GONZAGA FAUSTINO 

- OAB:25.791-O OAB/MT

 1. Relatório.

Trata-se de denúncia ofertada em face de Claudia Regina de Souza 

Neves, narrando à prática do crime descrito no art. 129, § 9° do Código 

Penal, ocorrido em 28 de maio de 2017. É o breve relato.

 2. Da Fundamentação.

2.1 Do recebimento da denúncia.

Para o recebimento da exordial acusatória basta a presença de indícios de 

autoria e prova da materialidade. Tais indícios não precisam ser robustos 

como os necessários à decretação da preventiva, tampouco necessita da 

prova basal, elemento da condenação.

 Neste sentir se posicionam os Tribunais pátrios:

“Denúncia – Ministério Público que deve ater-se somente ao disposto nos 

arts. 41 e 43 do CPP – Desnecessidade de o fato estar provado 

cabalmente, uma vez que isso somente ocorrerá na instrução criminal na 

qual se terá a oportunidade de colher todas as provas – Necessidade 

para a instauração da ação penal apenas de prova indiciária...” TRF 2a 

Região – RT 766/738.

No caso em tela há prova indiciária de materialidade que se comprovam 

pelo boletim de ocorrência, fl. 06 e laudo de lesão corporal, fl. 12/15. Já os 

indícios de autoria se comprovam pelos termos de declarações prestados, 

fls. 08/09 e 16; e demais documentos acostados. Assim, presente as 

condições da ação e os pressupostos de procedibilidade.

 Por fim, quando do recebimento da peça acusatória deverá o magistrado 

se orientar pelo princípio in dubio pro societa.

3. Dispositivo.

 I – Presente os indícios de materialidade e autoria, RECEBO a denúncia.

II – Cite-se o réu para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação, 

devendo o Sr. Meirinho questionar se possui ou não condições de 

constituir advogado, sendo que informada a impossibilidade, desde já 

nomeio a Defensoria Pública para promover a defesa dativa do(s) 

acusado(s), devendo ser remetido os autos à Defensoria Pública.

III – Considerando que a acusada preenche os requisitos do artigo 89 da 

Lei n. 9.099/95, DESIGNO a audiência para proposta da suspensão 

condicional do processo para o dia 15 de abril de 2020, às 13h15min.

IV – Intime-se a ré.

V – Defiro os demais requerimentos ministeriais.

VI – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 324479 Nr: 2626-02.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FRANCISCO DE ASSIS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)delito, eis que decorrido o prazo prescricional previsto na legislação 

penal pátria.3. Dispositivo.Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

investigado JOSE FRANCISCO DE ASSIS NETO em relação ao delito 

tipificado no art. 150, caput, do Código Penal, conforme inteligência do 

artigo 107, IV, e art. 109, VI, todos do Código Penal Brasileiro.Anote-se 

que o prazo de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional 

para o crime previsto no art. 140, § 3º do Código Penal encerrou-se no dia 

11 de julho de 2019 e a prescrição ocorrerá em 05 de junho de 

2026.Nomeio o Defensor Público atuante nesta Comarca defensor do 

indiciado, tão somente para efeitos de intimação de sentença.Após, 

retornem-se os autos ao arquivo provisório. Publique - se. Registre - se. 

Intimem - se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 324838 Nr: 2950-89.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FRANCISCO PIMENTEL, FRANCELEIDE 

REGIS DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Pereira Paes - 

OAB:9.298, FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - OAB:10085, 

WILSON LOPES - OAB:7.396-B/MT

 Considerando que respondo por esta Vara Criminal a título de 

substituição, não havendo mais pauta para realização de audiências de 

réus soltos no período correspondente, aguarde-se o retorno da 

magistrada titular para a designação do ato em conformidade com a sua 

pauta de audiências.

 Intimem-se as partes.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 624251 Nr: 6868-28.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILTON DOMINGOS SACHETTI, TARCÍSIO 

SACHETTI, PAULO JANIO DE OLIVEIRA DOURADO, ELIO RASIA, EUGENIA 

LEMOS DE BARROS BÁRBARA, JOSÉ RENATO FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEREIRA DA SILVA 

NETO - OAB:3273, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 05 DIAS

 AUTOS Nº 6868-28.2014.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ADILTON DOMINGOS SACHETTI, TARCÍSIO SACHETTI

JOSÉ RENATO FAGUNDES, ELIO RASIA, EUGENIA LEMOS DE BARROS 

BÁRBARA, PAULO JANIO DE OLIVEIRA DOURADO

NOTIFICANDO E INTIMANDO: Réu(s): Elio Rasia, Cpf: 47618078904, Rg: 

3.249.920-1 SSP PR Filiação: Augusto Bortoli Rasia e Amalia Segatto 

Rasia, data de nascimento: 11/05/1961, brasileiro(a), natural de 

Tucunduva-RS, casado(a), empresário, em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: PROCEDER A NOTIFICAÇÃO DO DENUNCIADO ELIO RASIA, 

acima qualificado, nos termos do artigo 2º, inciso I, do Decreto Lei n. 

201/1967 para, no prazo de cinco dias, apresentarem defesa prévia. E, 
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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, , digitei.

Rondonópolis - MT, 12 de fevereiro de 2020.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a)

 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

 Considerando que a defesa foi devidamente intimada e não compareceu 

somando-se ao fato que há vários julgados afirmando que em cartas 

precatórias, se a defesa foi intimada e não comparece, não há que se 

falar em nulidade, bem como que o Poder Judiciário não pode ser refém da 

desídia da defesa. Aguarda-se a audiência devidamente designada para a 

oitiva da testemunha Fernando Rodrigues de Moraes.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 691075 Nr: 3815-63.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 3815-63.2019.811.0064 CÓDIGO: 691075

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): FRANCISCO DE ALMEIDA FERREIRA

INTIMANDO: RÉU FRANCISCO DE ALMEIDA FERREIRA, Cpf: 01686021135, 

Rg: 17829151 SSP MT Filiação: Francisco Paulino Ferrreira e Angelina 

Ferreira, data de nascimento: 06/10/1983, brasileiro, natural de 

Cáceres/MT, Endereço: Atualmente encontra-se em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: CITAR E INTIMAR O ACUSADO FRANCISCO DE ALMEIDA 

FERREIRA, acima qualificado, nos termos do art. 361 do CPP, nos autos nº 

3815-63.2019.811.0064 que o Ministério Público lhe move, bem como para 

apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a resposta à 

acusação, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público Estadual denuncia FRANCISCO 

DE ALMEIDA FERREIRA como incurso no artigo 155, §4º, inciso II e IV do 

Código Penal.

DECISÃO/DESPACHO: “Cite-se o réu via edital para, em 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta à acusação. Decorrido o prazo e sem apresentação 

de respostas, certifique-se e manifeste-se o Parquet. A seguir, 

imediatamente conclusos para deliberações sobre eventual produção de 

prova antecipada e suspensão do processo e do curso do prazo 

prescricional. Dê-se ciência ao Ministério Público.”

 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, Daniela Fraga de Melo 

Fonseca, Analista Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 13 de fevereiro de 2020.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 686508 Nr: 17249-56.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON SOUSA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 17249-56.2018.811.0064 CÓDIGO: 686508

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): EDILSON SOUSA DOS ANJOS

INTIMANDO: RÉU EDILSON SOUSA DOS ANJOS, Cpf: 00616027109, Rg: 

20294123 SSP MT Filiação: Felix Alves dos Anjos e Jordina Sousa dos 

Anjos, data de nascimento: 11/03/1968, brasileiro, natural de Poxoréo/MT, 

Endereço: Atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAR E INTIMAR O ACUSADO EDILSON SOUSA DOS 

ANJOS, acima qualificado, nos termos do art. 361 do CPP, nos autos nº 

17249-56.2018.811.0064 que o Ministério Público lhe move, bem como 

para apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a resposta à 

acusação, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público Estadual denuncia EDILSON 

SOUSA DOS ANJOS como incurso no artigo 155, “caput”, §1º, c/c artigo 

14, inciso II c/c artigo 307 do Código Penall c/c artigo 61, inciso I do Código 

Penal , na forma do artigo 69 do Código Penal.

DECISÃO/DESPACHO: “Cite-se o réu via edital para, em 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta à acusação. Decorrido o prazo e sem apresentação 

de respostas, certifique-se e manifeste-se o Parquet. A seguir, 

imediatamente conclusos para deliberações sobre eventual produção de 

prova antecipada e suspensão do processo e do curso do prazo 

prescricional. Dê-se ciência ao Ministério Público.”

 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, Daniela Fraga de Melo 

Fonseca, Analista Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 13 de fevereiro de 2020.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 687548 Nr: 847-60.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS Nº 847-60.2019.811.0064 CÓDIGO: 687548

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA

INTIMANDO: RÉU GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA, Rg: 568200676 SSP SP 

Filiação: Marcos Antonio Borges de Almeida e Isabel dos Santos, data de 

nascimento: 11/04/1998, brasileiro, natural de Taboão da Serra/SP, 

Endereço: Atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: CITAR E INTIMAR O ACUSADO GABRIEL SANTOS DE 

ALMEIDA, acima qualificado, nos termos do art. 361 do CPP, nos autos nº 

847-60.2019.811.0064 que o Ministério Público lhe move, bem como para 

apresentar, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a resposta à 
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acusação, oportunidade em que deverá arrolar as suas testemunhas (Art. 

396 e 396-A, do CPP, com a alteração da Lei n.º 11.719/2008).

 RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público Estadual denuncia GABRIEL 

SANTOS DE ALMEIDA como incurso no artigo 306, “caput”, da Lei nº. 

9.503/97.

 DECISÃO/DESPACHO: “Diante da não localização do denunciado, e tendo 

em vista que se mudou de endereço sem comunicar a este Juízo, fls. 70, 

determino o quebramento da fiança paga pelo acusado, fls.30, na forma 

dos artigos 345 e 346 do CPP. Cite-se o réu via edital para, em 10 (dez) 

dias, apresentar resposta à acusação. Decorrido o prazo e sem 

apresentação de resposta, certifique-se e manifeste-se o Ministério 

Público requerendo o que entender de direito quanto a eventuais 

providências de natureza cautelar a serem adotadas in casu. .A seguir, 

imediatamente conclusos para deliberações acerca da suspensão do 

processo e do curso do prazo prescricional e eventuais requerimentos. 

Dê-se ciência ao Ministério Público.”

 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, Daniela Fraga de Melo 

Fonseca, Analista Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 13 de fevereiro de 2020.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 652342 Nr: 1929-97.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO SHOITI NISHYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOSÉ CANEVAZZI DA 

SILVA - OAB:23244/O

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o acusado ROBERTO SHOITI NISHYAMA qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 155, caput, na forma do art. 14, II, 

ambos do Código Penal. Em atenção ao princípio constitucional de 

individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria de pena.A 

culpabilidade do acusado é normal ao tipo. De acordo com entendimento 

do STJ, a condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado 

posterior à nova prática delitiva, justifica o reconhecimento dos maus 

antecedentes, assim, utilizo o executivo de pena n(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 630343 Nr: 2560-12.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZALINO BENEDITO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ VENERO DA SILVA - 

OAB:25541/0

 INTIMAÇÃO DO DR. ANDRÉ VENERO DA SILVA OAB/MT 25.541/O, DA 

PARTE FINAL DA R. SENTENÇA DE FLS. 62/64 “ (...)Pelo exposto, com 

fundamento no art. 107, IV e 109 VI, ambos do Código Penal, declaro 

extinta a punibilidade do réu ROZALINO BENEDITO DE FRANÇA. Por fim, 

considerando a extinção da punibilidade do acusado, necessário 

proceder-se à restituição da fiança recolhida (comprovante de fls. 21) na 

sua integralidade, notadamente porque o réu não foi condenado, tampouco 

teve quebrada a fiança. Assim, nos termos do artigo 337 do CPP, 

determino a restituição do valor integral da fiança. Intime-se o sentenciado 

para indicar os seus dados bancários. Em seguida, expeça-se alvará de 

liberação do valor objeto do depósito judicial (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 655279 Nr: 4725-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE SOUZA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o acusado ANDERSON DE SOUZA CARVALHO, qualificado 

nos autos, como incurso nas penas do art. 155, § 1º, na forma do art. 14, 

II, ambos do Código Penal. Em atenção ao princípio constitucional de 

individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria de pena.A 

culpabilidade do acusado é normal ao tipo. De acordo com entendimento 

do STJ, a condenação por crime anterior, mas com (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 651900 Nr: 1483-94.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR FELISMINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13.075-MT

 Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR GILMAR FELISMINO DE 

SOUZA, pela prática do delito tipificado no art. 16, caput, da Lei nº 

10.826/03.Em atenção ao princípio constitucional de individualização da 

pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria da pena.A culpabilidade do acusado 

é normal ao tipo. Quanto aos antecedentes criminais, diante das 

condenações criminais existentes em face do réu, cujo executivo de pena 

tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (n. 

0007353-28.2014.8.11.0064), onde há seis guias executivas em desfavor 

do sentenciado, majoro a pena em 01 (um) ano, sem prejuízo de 

reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma 

condenação. Existem informações desabonadoras relativas à (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 657950 Nr: 7176-59.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA POLIANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e CONDENO a acusada 

ANDRESSA POLIANA DE OLIVEIRA nas penas do art. 155, §4º, II e IV do 

Código Penal. Em atenção ao princípio constitucional de individualização da 

pena, passo a dosá-la. 3.1. Dosimetria de pena.A culpabilidade da 

acusada é normal ao tipo. Em relação aos antecedentes criminais, conduta 

social e personalidade, inexistem dados desabonadores. Existem duas 

circunstâncias, o concurso de agentes e o abuso de confiança. A primeira 

será usada para qualificar o delito e a segunda deve ser ponderada neste 

momento, razão pelo qual majoro a pena em 01 (um) ano. Os motivos são 

normais ao tipo, a busca fácil por dinheiro. O delito não deixou 

consequências. A vítima em nada (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 661584 Nr: 10224-26.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI CONSTANTE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência deste 

magistrado, posto que na data apaziguada realizarei audiência de 

instrução e julgamento de réus presos nos Autos 654291, CANCELO a 

audiência instrutória destes autos.

Por outro lado, considerando que respondo por esta Vara Criminal a título 

de substituição, não havendo mais pauta para realização de audiências de 

réus soltos no período correspondente, aguarde-se o retorno da 

magistrada titular para a redesignação do ato em conformidade com a sua 

pauta de audiências.

 Intimem-se as partes, bem como as testemunhas.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 638575 Nr: 394-70.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): XISTO SAMPAIO VIANA, RICARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)às pequenas causas cíveis e os crimes de menor periculosidade. 

Acrescentou ainda a possibilidade de o Ministério Público transacionar nos 

delitos com pena mínima igual ou inferior a um ano, condicionando a 

extinção da punibilidade ao cumprimento de imposições, sem se discutir o 

mérito da causa. Assim, a suspensão condicional do processo ingressa 

no ordenamento jurídico, como uma forma corajosa e eficiente de política 

criminal. No caso em testilha os acusados foram beneficiados com a 

suspensão condicional do processo e, consultando os autos, vê-se que 

ambos cumpriram integralmente as condições impostas, conforme controle 

de comparecimento de fls. 78, 103 e 109 e certidões de comparecimentos, 

fls. 111 e 114, devendo, portanto, ser extinta a punibilidade dos 

denunciados.3. Dispositivo.DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS 

ACUSADOS XISTO SAMPAIO VIANA E RICARDO DE SOUZA, em virtude 

do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do 

processo, em conformidade ao disposto no art. 89 da Lei 9.099/95.Sem 

condenação às custas processuais. Havendo bens apreendidos e ainda 

não restituídos vinculados ao presente feito, proceda-se à devida 

restituição, na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

cautelas de praxe.Publique-se,Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 634938 Nr: 6154-34.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÉGIS INÁCIO SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu REGIS INÁCIO SANTOS LOPES como incurso nas 

sanções do art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.Em atenção 

ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a 

dosá-la.3.1. Dosimetria de pena.A culpabilidade do acusado é normal ao 

tipo. Quanto aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social 

e personalidade do agente, existem dados desabonadores, pois o réu 

registra uma condenação criminal anterior, fl. 90, motivo pelo qual majoro a 

pena em 03 (três) meses. Os motivos são normais ao tipo. As 

circunstâncias do crime merecem maior reprovação, posto que o fato 

ocorreu em uma das principais e (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 656564 Nr: 5946-79.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICKAEL MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

denúncia para CONDENAR o réu MICKAEL MARTINS DASILVA, qualificado 

nos autos, como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I, do CP. Em atenção 

ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a 

dosá-la.3.1. Dosimetria de pena.A culpabilidade não excede a normalidade 

do tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do 

princípio da presunção de inocência. Não existem no feito elementos que 

me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do réu. Os 

motivos são normais ao tipo. No tocante às circunstâncias do crime, é de 

se ver (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 667803 Nr: 776-92.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência deste 

magistrado, posto que na data apaziguada realizarei audiência de 

instrução e julgamento de réus presos nos Autos 637647, CANCELO a 

audiência instrutória destes autos.

Por outro lado, considerando que respondo por esta Vara Criminal a título 

de substituição, não havendo mais pauta para realização de audiências de 

réus soltos no período correspondente, aguarde-se o retorno da 

magistrada titular para a redesignação do ato em conformidade com a sua 

pauta de audiências.

 Intimem-se as partes, bem como as testemunhas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 687338 Nr: 650-08.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RODRIGO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência deste 

magistrado, posto que na data apaziguada realizarei audiência de 

instrução e julgamento de réus presos nos Autos 637647, CANCELO a 

audiência instrutória destes autos.

Por outro lado, considerando que respondo por esta Vara Criminal a título 

de substituição, não havendo mais pauta para realização de audiências de 

réus soltos no período correspondente, aguarde-se o retorno da 

magistrada titular para a redesignação do ato em conformidade com a sua 

pauta de audiências.

 Intimem-se as partes, bem como as testemunhas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 681941 Nr: 13244-88.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETE BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu DEUSDETE BISPO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 306, c/c art. 298, III, do Código de Trânsito 

Brasileiro. Em atenção ao princípio constitucional de individualização da 

pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria de pena.A culpabilidade do acusado 

é normal ao tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em 

razão do princípio da presunção de inocência. Não existem no feito 

elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social 

do réu. Os motivos são normais ao tipo(...)

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 683890 Nr: 14932-85.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ALVES LACERDA, Filiação: Delsuita 

Lacerda da Silva e Espedito A. Lacerda, data de nascimento: 18/09/1958, 

brasileiro(a), natural de Exu-PE, casado(a). atualmente em local incerto e 

não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público ofereceu denúncia contra o 

acusado acima qualificado como incurso no artigo Art. 163, Parágrafo 

Único, I do Código Penal, Recebida a denúncia em 12/12/20199, tendo 

como vítima : Luiz Rodrigues da Silva

Despacho: I – De início, diante da não intimação do réu, fls. 45, CANCELO 

a audiência designada nos autos.II – Cite-se o réu via edital para, em 15 

(quinze) dias, apresentar resposta à acusação.III – Decorrido o prazo e 

sem apresentação de respostas, certifique-se e manifeste-se o Ministério 

Público requerendo o que entender de direito quanto a eventuais 

providências de natureza cautelar a serem adotadas in casu.IV – A 

seguir, imediatamente conclusos para deliberações acerca da suspensão 

do processo e do curso do prazo prescricional e eventuais 

requerimentos.V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

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, Karla Janaína Ribeiro 

Vedoveto, digitei.

Rondonópolis, 14 de fevereiro de 2020

Anselma Nancy Cajango Tarifa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700531 Nr: 11790-39.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO CANDIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 I – Recebo a apelação de fl. 117, pois tempestiva, fl. 122.

 II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 127/131, e 

contrarrazões recursais, fls. 132/140, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700950 Nr: 12112-59.2019.811.0064

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARMO ANTONIO FERNANDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA - 

OAB:4214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, da r. decisão de fls. 21, datada de 05/12/2019.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 697046 Nr: 9324-72.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA SANTOS FERREIRA, VALDINEI DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDINEI DO NASCIMENTO, Cpf: 

02725663148, Rg: 20176465, Filiação: Marilene do Nascimento e Valdeson 

do Nascimento, data de nascimento: 22/08/1988, brasileiro(a), natural de 

Paranatinga-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: RESUMO DA INICIAL: O Ministério Público ofereceu 

denúncia contra o acusado acima qualificado como incurso no artigo 180, 

caput, do CP. c/c art. 29 do CP, Recebida a denúncia em 11/12/2019, tendo 

como vítima : Marta Maria da Silva.

Despacho: (...)– Cite-se o réu via edital para, em 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta à acusação.IV – Decorrido o prazo e sem 

apresentação de respostas, certifique-se e manifeste-se o Parquet.V – A 

seguir, imediatamente conclusos para deliberações sobre eventual 

produção de prova antecipada e suspensão do processo e do curso do 

prazo prescricional.VI – Defiro o requerimento ministerial de fl. 100-v, item 

“7”, declarando o quebramento da fiança, por seus próprios 

fundamentos.VII – Dê-se ciência ao Ministério Público.

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, Karla Janaína Ribeiro 

Vedoveto, digitei.

Rondonópolis, 18 de fevereiro de 2020

Anselma Nancy Cajango Tarifa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629065 Nr: 1610-03.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINDY INDY PEÇANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:19.177

 Autos nº 1610-03.2015.811.0064 – Cód. 629065

Vistos.

Considerando a localização de novo endereço do réu junto ao Sistema de 

Informações Eleitorais – SIEL (anexo), determino que se proceda a nova 

citação/intimação do mesmo.

Restando infrutífera a nova tentativa de citação do acusado desde já, 

determino sua citação 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).

Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informe se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do 

estado.

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.: 638006 Nr: 8774-19.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LEITIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA CUNHA MARTINS 

FILHO - OAB:5.961/MT

 Vistos.

Às fls. 71/72, o acusado OSMAR LEITIS apresentou justificativas ao não 

comparecimento em juízo, informando que o mesmo restou prejudicado em 

virtude de que passou por vários problemas familiares, dentre eles, um 

tumultuado processo de divórcio e a prisão de um genro, não possuindo 

assim condições de comparecer em juízo.
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Instado a manifestar, o Ministério Público à fl. 79, opinou favoravelmente 

ao acolhimento da justificativa apresentada pelo réu, desde que o período 

de prova seja prorrogado pelos meses que o acusado deixou de 

comparecer em juízo, o que deverá ser certificado pelo cartório judicial.

Assim, em conformidade com o parecer ministerial, ACOLHO a justificativa 

apresentada pelo réu às fls. 71/72 e, prorrogo o período de prova pelos 

meses que o denunciado deixou de comparecer em juízo, devendo o 

cartório certificar quais são os meses faltantes para cumprimento.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. O descumprimento das 

condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo 

enseja a revogação dessa, nos termos da regra posta no art. 89, §4º, da 

Lei nº 9.099/95, revogação essa que pode ocorrer, mesmo depois de 

expirado o período de prova. E, se autorizada a revogação do sursis 

processual, permitida também a prorrogação do período de prova. 

(Habeas Corpus Nº 70059891408, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 

02/07/2014). (grifos nossos)

Por fim, no tocante ao comparecimento mensal em juízo que o acusado dê 

continuidade no seu cumprimento.

Às providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629065 Nr: 1610-03.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINDY INDY PEÇANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:19.177

 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. 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 

24/08/2026 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.: 690780 Nr: 3546-24.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVRDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3546-24.2019.811.0064 – Cód. 690780

Vistos.

Considerando a manifestação ministerial retro, bem como que o (a) 

acusado (a) MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA FERNANDES 

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.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 21.06.2019, às 15h50min.

Intime-se o (a) acusado (a), o Ministério Público e a Defesa para que 

compareçam à audiência.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 690780 Nr: 3546-24.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3546-24.2019.811.0064 – Cód. 690780

Vistos.

Devolvam-se os autos ao Ministério Público, para retificar ou ratificar a 

denúncia, vez que consta 03 (três) indicações de réus na mesma 

(MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA FERNANDES fl. 03, VALDEILTO 

PEREIRA DE SOUZA fl. 04 e JESUS CARLOS DE SOUZA fl. 51).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 691755 Nr: 4416-69.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHEYNER RANDER GODINHO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 4416-69.2019.811.0064 – Cód. 691755

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Dheyner Rander Godinho Martins como incurso (a) 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 (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) 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.: 690780 Nr: 3546-24.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3546-24.2019.811.0064 – Cód. 690780

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Marcos Vinicius Ribeiro de Souza Fernandes como incurso (a) 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 (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 
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(dez) dias, constando que ele (a) 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.: 693813 Nr: 6289-07.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PAULO SOARES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 6289-07.2019.811.0064 – Cód. 693813

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando ao acusado LUIZ 

PAULO SOARES ALMEIDA 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.

Rondonópolis - MT, 23 de julho de 2019.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 694881 Nr: 7294-64.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 7294-64.2019.811.0064 – Cód. 694881

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando a acusada TIAGO 

OLIVEIRA DE SOUZA 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 da acusada 

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.

Rondonópolis - MT, 14 de agosto de 2019.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 692755 Nr: 5385-84.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO CARVALHO, EDIMAR CHIARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 5385-84.2019.811.0064 – Cód. 692755

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

PABLO CARVALHO e EDIMAR CHIARELLO como incursos nos artigos 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 dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, inobstante aos argumentos tecidos pela d. autoridade policial (fls. 

42/44), bem como as razões tecidas pela ilustre representante ministerial 

acerca da representação pela decretação da prisão preventiva dos 

denunciados PABLO CARVALHO e EDIMAR CHIARELLO, após detida 

análise dos autos, provas por ora carreadas e ainda, folha de 

antecedentes criminais dos indiciados, entendo que a análise do 

requerimento retromencionado, deve ocorrer após tentativa de citação dos 

acusados e, restando às mesmas infrutíferas, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Rondonópolis - MT, 15 de agosto de 2019.

João Francisco Campos de Almeida

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 690780 Nr: 3546-24.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos 3546-24.2019.811.0064 – Cód. 690780Vistos.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) 

(...) Da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da 

que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em 
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sentido estrito, sem efeito suspensivo.Sendo assim, como medida 

cautelar, tendo em mira que o réu se encontra em local incerto e não 

sabido, determino a suspensão, impedimento de renovação, início ou 

conclusão do procedimento para obtenção de sua carteira nacional de 

habilitação, devendo ser expedido ofício ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, 

determinando a inclusão desta restrição em seus cadastros, salientando 

que o réu deve comparecer perante este juízo para ser citado e responder 

a presente ação penal, momento em que será imediatamente determinada 

a suspensão da presente medida. Após, caso o réu não constitua 

advogado ou apresente resposta à acusação, volte-me os autos 

conclusos para deliberações acerca da aplicação do art. 366 do CPP. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 691755 Nr: 4416-69.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHEYNER RANDER GODINHO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 4416-69.2019.811.0064 – Cód. 691755Vistos.Considerando a 

endereço de fls. 63, determino que se proceda a nova citação/intimação 

do réu.Restando infrutífera a nova tentativa de citação do acusado desde 

já, determino sua citação 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).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias informe 

se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional do estado 

(...) 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. Verificando os autos, observa-se a decisão que 

concedeu a liberdade provisória ao réu mediante o pagamento da fiança, à 

fls. 63/65, bem como pagamento desta à fl. 68 e, fazendo-o com 

fundamento nos arts. 328 e 343 do Código de Processo Penal, visto que o 

réu não comunicou o juízo sobre sua mudança de endereço; DETERMINO a 

quebra de ½ do valor depositado nos autos à fl. 68, que deve ser 

destinado/vinculado ao pedido de providências/código 696442 

(procedimento de destinação de fianças e prestações pecuniárias) em 

trâmite no Juízo da 3ª Vara Criminal local. 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.: 696982 Nr: 9279-68.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17.948-B/MT

 Autos nº 9279-68.2019.811.0064 – Cód. 696982

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Odelir Antônio Balbinotti como incurso (a) 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 (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) 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.: 638006 Nr: 8774-19.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LEITIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA CUNHA MARTINS 

FILHO - OAB:5.961/MT

 Autos nº 8774-19.2015.811.0064 – Cód. 638006

Vistos.

Considerando que o réu foi beneficiado com a suspensão condicional do 

processo, tendo este cumprido a condição de letra “e” do referido 

benefício (fls. 57/58), determino que seja expedido ofício ao DETRAN/MT e 

ao DENATRAN, determinando a exclusão da restrição em seus cadastros 

em nome do denunciado (suspensão, impedimento de renovação, início ou 

conclusão do procedimento para obtenção de sua carteira nacional de 

habilitação), para que este volte a exercer seu direito de dirigir.

Por fim, no tocante ao comparecimento mensal em juízo que o acusado dê 

continuidade no seu cumprimento.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 693813 Nr: 6289-07.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PAULO SOARES ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 (...)A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão 

ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois 

meses a cinco anos.Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da 

ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, 

poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do 

Ministério Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, 

decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da 

habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua 

obtenção.Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a 

medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, 

caberá recurso em sentido estrito, sem efeito suspensivo.Sendo assim, 

como medida cautelar, tendo em mira que o réu LUIZ PAULO SOARES 

ALMEIDA 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. Rondonópolis, 

07 de novembro de 2019.João Francisco Campos de Almeida Juiz de 

Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 703246 Nr: 716-51.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Autos nº 716-51-2020.811.0064 – Cód. 703246Vistos.Trata-se de 

inquérito policial por meio do qual o Ministério Público, após a conclusão 

das investigações, oferta denúncia em desfavor de GEAN CARLOS 

PEREIRA DE OLIVEIRA, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 

155, §1º e §4º, incisos I, do Código Penal, ocorrido em 12.01.2020.É o 

necessário. Fundamento e decido. Para fins (...)CPP, determino a citação 

do (s) acusado (s) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, constando que eles poderão arguir preliminares e alegar 

tudo que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação. Não havendo 

apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria Pública Estadual 

para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos.Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702309 Nr: 13116-34.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT

 Homologo a desistência de inquirição da vítima Vanderleia Inocencia da 

Silva Morais e testemunha Sidiney da Silva Azevedo, para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos 

conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700820 Nr: 12018-14.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEX GOMES DA SILVA, MAICON SOUZA 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT, DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da vítima Angélica de Jesus Vicente 

e testemunha Paulo Sergio dos Santos Junior, para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como dos interrogatórios dos 

réus, declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos 

autos às partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus 

memoriais finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702255 Nr: 13033-18.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON JHONE KENEDY CASTRO CELESTINO 

DA SILVA, WELINGTON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT, RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - 

OAB:9.521-B/MT, RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 

9.521-B

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Rodrigo Marcos de 

Oliveira Melo e vítimas José Ody Nunes Cavalheiro, Rita de Cassia Lima, 

Valdir Clemente, Patricia Danielle Silva Damasceno, Valdemar Euclides da 

Silva, Elivelton da Silva, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Acolho o requerimento da defesa para juntar aos autos o instrumento de 

substabelecimento do Dr. Ronaldo Bezerra dos Santos, neste ato 

representando Welington Pereira da Silva

Diante da inquirição das testemunhas, bem como dos interrogatórios dos 

réus, declaro encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos 

conclusos para sentença.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700381 Nr: 11678-70.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNEZA BRITO DOS SANTOS, ALEXANDRE 

ALVES DA SILVA, OSEIAS BRITO DOS SANTOS, JOÃO PAULO MOREIRA 

DE SOUZA, KAIQUE FRANCA XAVIER, CARLOS VINICIUS MARINHO DE 

OLIVEIRA, WIGOR CONCEIÇÃO LEAL, WESLLEY DA SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, ELLEN MARCIA GALVÃO ITACARAMBY - 

OAB:16989/O-MT, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:18.950-MT, MARCELO ALVES SANTOS SILVA - 

OAB:27.771-0/MT, Mariele Anicesio de Oliveira - OAB:23936-0/MT, 

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:9556-MT

 ntimação dos Advogados Doutor(a)Douglas Cristiano Alves Lopes - 

OAB:15.616 MT, KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - 

OAB:18.950-MT, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:9556-MT, 

para apresentar os Memoriais, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 681312 Nr: 12800-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN RUAN DIAS DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944-B-MT

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos às 

partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 653150 Nr: 2733-65.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 2733-65.2017.811.0064 – Cód.653150

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu ANDRÉ DOS 

SANTOS BARBOSA à fl. 210, ante a certificação de sua tempestividade 

(fl. 211), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 223/235), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 665878 Nr: 14085-20.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMI BRAGA DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453/O-MT

 CERTIFICO respeitosamente a Vossa Excelência, que procedida com a 

intimação e, reiteração da intimação, do advogado Fábio Batista Rodrigues 

– OAB/MT nº 18.453/O-MT, a fim de proceder com a restituição dos autos 

em cartório (Autos de Cód. 665878), no prazo de 24 horas, em virtude de 

se encontrar com carga além do prazo legal, conforme documentos 

anexos, sem que houvesse, até a presente data, qualquer ação ou 

manifestação a respeito. CERTIFICO ainda que, tentado contato por outras 

vias, não foi obtido êxito. Sendo assim, tentada todas as formas em reaver 

os autos em cartório e não haver mais meios possíveis a serem 

cumpridos, de ofício, por esta secretaria encaminho a presente 

informação ao MM. Juiz de Direito que jurisdiciona esta 3ª Vara Criminal, 

aguardando novas determinações. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 638493 Nr: 326-23.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOUZA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15.668-MT

 CERTIFICO respeitosamente a Vossa Excelência, que procedida com a 

intimação e, reiteração da intimação, da advogada Márcia Macêdo Galvão 

– OAB/MT nº 15.668-MT, a fim de proceder com a restituição dos autos em 

cartório (Autos de Cód. 638493), no prazo de 24 horas, em virtude de se 

encontrar com carga além do prazo legal, conforme documentos anexos, 

sem que houvesse, até a presente data, qualquer ação ou manifestação a 

respeito. CERTIFICO ainda que, tentado contato por outras vias, não foi 

obtido êxito. Sendo assim, tentada todas as formas em reaver os autos em 

cartório e não haver mais meios possíveis a serem cumpridos, de ofício, 

por esta secretaria encaminho a presente informação ao MM. Juiz de 

Direito que jurisdiciona esta 3ª Vara Criminal, aguardando novas 

determinações. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700395 Nr: 11691-69.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MARCELINO DOLCE 

DE SOUZA - OAB:5161-MT

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado LUCIANO 

DIAS DE SOUZA, 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.

Por fim, remeta-se os autos ao parquet para que seja feito a retificação ou 

ratificação da data do fato apresentado em denúncia.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 696982 Nr: 9279-68.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17.948-B/MT

 Vistos.Considerando a localização de novo endereço do (a) réu (ré) 

ODELIR ANTONIO BALBINOTTI junto a Rede INFOSEG (anexo), determino 

que se proceda a nova citação/intimação do mesmo.Restando infrutífera a 

nova tentativa de citação do acusado desde já, determino sua citação 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).Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias informe se o réu encontra-se segregado em 

alguma unidade prisional do estado.Ademais, noto que a princípio não 

vislumbro nenhuma medida disposta de forma concreta apta e suficiente 

para se preservar o resultado útil e profícuo deste processo, que 

indubitavelmente irá permanecer arquivado esperando a prescrição.Em 

análise aos autos, no caso em tablado, entendo que deve (...) recurso em 

sentido estrito, sem efeito suspensivo.Sendo assim, como medida 

cautelar, tendo em mira que o (a) acusado (a) ODELIR ANTONIO 

BALBINOTTI 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, bem 

como a sua apreensão, 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.: 678197 Nr: 9816-98.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANE RONDON BRAVO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLENE FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:21267/O MT

 Homologo a desistência de inquirição da vítima Johnny Glauber Rezende 

dos Reis., para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos à 

defesa no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 682934 Nr: 14048-56.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO MORANTE BESERRA, LUANA 
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CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625/B-MT, CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17.948-B/MT

 Determino a abertura de prazo para defesa pelo prazo de 05 (cinco) dias 

para apresentar endereço atualizado quanto à testemunha Reginaldo da 

Silva. Homologo a desistência de inquirição da testemunha Jairo Miranda, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Aguarde o retorno da missiva expedida para a Comarca de Vilhena-RO a 

fim de inquirir a testemunha Paola Cristina Alves Batista. Audiência 

designada para 21 de fevereiro de 2020 às 11:15.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 607355 Nr: 5198-23.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Com arrimo no art. 367 do Código de Processo Penal declaro a revelia do 

réu Sergio Pereira dos Santos, vez que, não manteve seu endereço 

atualizado nos autos desta ação penal (fl. 104), e não compareceu a 

presente audiência e nem mesmo justificou a sua ausência.

Indefiro o pedido da defesa para que seja feito nova tentativa de intimação 

do acusado, tendo em vista que em fls. 109 o oficial de justiça, dotado de 

fé pública, diligenciou ao endereço supracitado e foi informado pela 

senhora Patrícia que reside no imóvel desde 26 de janeiro de 2020 e que 

desconhece a pessoa de Sergio Pereira dos Santos. Além disso, destaco 

que em fase de inquérito policial, nas (fls. 21) o acusado declinou que era 

proprietário da arma de fogo não havendo a principio nenhum prejuízo 

aparente para defesa.

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha José Rodrigo Taniguti 

da Silva, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 613012 Nr: 3535-05.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLISMAR SILVA GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Pimentel Almeida - 

OAB:21.022 MT, KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - OAB:19878/O-MT, 

Rafael Ferreira Narciso - OAB:27610/O

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Fausto Eurico dos 

Santos, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição da testemunha, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos 

conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 633799 Nr: 5278-79.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos às 

partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638006 Nr: 8774-19.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LEITIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA CUNHA MARTINS 

FILHO - OAB:5.961/MT

 Autos nº 8774-19.2015.811.0064 – Cód. 638006Vistos(...).E o 

necessário. Fundamento e decido.Como já asseverado no extenso 

relatório acima, o benefício da suspensão do processo foi ofertado ao 

acusado em 14.09.2016, ou seja, há mais de 03 (anos), e consoante o 

histórico acima, o réu sabedor do seu dever, ainda assim, comparece aos 

autos no momento que lhe convém.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.Dessa forma, determino pela última vez 

que o réu seja intimado pessoalmente, bem como na pessoa do seu 

advogado constituído nos autos, para que ambos sejam cientificados, que 

o acusado deverá apresentar justificativa nos autos, em razão do não 

cumprimento da condição imposta para comparecer em juízo a cada 60 

(sessenta) dias, e após apresentação da justificativa e do novo 

comparecimento, se o réu deixar de cumprir para com suas obrigações, o 

benefício do mesmo será automaticamente revogado com o consequente 

prosseguimento regular do feito.Intime-se. Notifique-se.Cumpra-se 

realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639453 Nr: 1099-68.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO VITOR DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235-MT

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Geisiane de 

Oliveira e Gilson de Oliveira.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos às 

partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641860 Nr: 3315-02.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDEMAR BARBOSA ALVES - 

OAB:24.628/0-MT

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Danilo Bezerra 

Alcantara e Wellington Santos da Silva, para que surtam seus efeitos 

legais e jurídicos.

Diante do interrogatório do réu, declaro encerrada a audiência de 

instrução e determino vista dos autos à defesa no prazo de 05 (cinco) 

dias, para que apresentem seus memoriais finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 636816 Nr: 7766-07.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO MARIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, LUCIMAR BATISTELLA - OAB:9.279 MT
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 Homologo a desistência de inquirição da vítima Otacílio Mendes Cardoso 

Junior, das testemunhas Arthur Vitorio Savian, Valdir Pereira dos Santos e 

Willian Lemes de Souza, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos às 

partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672291 Nr: 4555-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON ANDREY AFONSO, GUSTAVO DA 

SILVA FELIZATE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/ 4.3010 A, TALLES PASSOS DE ALMEIDA - OAB:15217

 Homologo a desistência de inquirição das Luis Augusto Duarte da Costa e 

Rubia Raquel Had, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como dos interrogatórios dos 

réus, declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos 

autos às partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus 

memoriais finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 695917 Nr: 8297-54.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DE SOUZA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA DE MORAES 

MENDONÇA - OAB:25.598, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 16.330, THAYLANE BENEVIDES DA SILVA - OAB:23479/O

 Solicitem-se informações referentes ao laudo pericial de fls. 214, com o 

aporte intimem-se as partes para apresentação de suas alegações finais.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 698947 Nr: 10693-04.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON SOUZA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Josimar Souza de 

Jesus, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos 

conclusos para sentença.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 688364 Nr: 1507-54.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROSA DE SOUZA, AMARO JOSÉ DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Diante da inquirição das testemunhas, da vítima, bem como do 

interrogatório dos réus, 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.: 629980 Nr: 2280-41.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA OLIVEIRA DE JESUS CARVALHO, 

MAURO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Intimação do Advogado Doutor ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12992, para apresentar os Memoriais, do acusado Mauro, no prazo 

legal. Nada Mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 616687 Nr: 7391-74.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN DE OLIVEIRA AJALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Alves Junior 

- OAB:9583 MT

 Intimação do Advogado Doutor CARLOS ALBERTO ALVES JUNIOR - 

OAB:9583/MT, para apresentar os Memoriais, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 330544 Nr: 1354-36.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/ 5152- A

 Ex positis, julgo por sentença, extinta a punibilidade de Joabe Teixeira de 

Oliveira, qualificado nos autos, em virtude da ocorrência da prescrição, 

fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 111, caput e 

inciso I e art. 109, caput e inciso V, todos do Código Penal Brasileiro, e em 

consonância com o art. 61, do Código de Processo Penal. Transitada em 

julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas na distribuição e no relatório. Notifique-se o 

Ministério Público. Recolham-se eventuais mandados prisionais em 

aberto.Com relação às armas de fogo e munições apreendidas nos autos, 

desde já determino as suas remessas ao Exército.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290359 Nr: 2333-42.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAIR GOMES DE ALMEIDA, WLADIMIR 

ROBERTO ZANNE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilmar Sales Miranda - 

OAB:5.388/O-MT

 Intimação do Advogado Doutor Ilmar Sales Miranda - OAB:5.388/O, para 

apresentar os Memoriais do acusado Gilvair, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 638006 Nr: 8774-19.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LEITIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA CUNHA MARTINS 

FILHO - OAB:5.961/MT
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 Intimar o advogado do acusado Osmar Leitis, Dr. Djalma Cunha Martins 

Filho - OAB/MT nº 5.961 do despacho proferido nos autos, cujo dispositivo 

adiante transcrito: "Vistos[...]Dessa forma, determino pela última vez que o 

réu seja intimado pessoalmente, bem como na pessoa do seu advogado 

constituído nos autos, para que ambos sejam cientificados, que o acusado 

deverá apresentar justificativa nos autos, em razão do não cumprimento 

da condição imposta para comparecer em juízo a cada 60 (sessenta) dias, 

e após apresentação da justificativa e do novo comparecimento, se o réu 

deixar de cumprir para com suas obrigações, o benefício do mesmo será 

automaticamente revogado com o consequente prosseguimento regular do 

feito[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 641948 Nr: 3400-85.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE LARA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3877

 Intimação da Advogada Doutora ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS - 

OAB:3877, para que proceda juntada de instrumento procuratório com 

poderes especificos para receber a restituição da fiança recolhinda nos 

autos, no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 644263 Nr: 5359-91.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JORGE BRAGA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS JORGE BRAGA DOS SANTOS, 

Cpf: 90100336191, Rg: 14918080, Filiação: Oridia Braga da Silva e Dirceu 

Jose dos Santos, data de nascimento: 20/08/1976, natural de Jd Mato 

Grosso-MS, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Carlos Jorge Braga dos 

Santos, brasileiro, solteiro, natural de Jardim Mato Grosso/MS, nascido em 

20/08/1976, portador do RG 1491808-0 SSP/MT e CPF 901.003.361-91, 

filho de Dirceu José dos Santos e de Oridia Braga da Silva, residente na 

Rua Inconfidência, quadra 04, lote 05, Bairro Padre Lothar, nesta cidade e 

Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso nas sanções do art. 306, 

“caput”, da Lei 9.503/97.(...)Sendo assim, torno definitiva a pena do réu 

Carlos Jorge Braga dos Santos em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) 

dias de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados 

unitariamente no mínimo legal.Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do 

Código Penal, fixo o regime inicial aberto ao cumprimento da 

reprimenda.Analisando os autos, verifico que o réu não é habilitado, sendo 

assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, com 

esteio no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro determino proibição de 

se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo 

prazo de 02 (dois) meses.No caso em julgamento, entendo que se 

encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder 

ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44 do Código Penal, 

portanto, substituo a pena imposta por uma restritiva de direito a ser fixada 

pelo Juízo da execução penal.DISPOSIÇÕES FINAIS.Finalizando, quanto ao 

direito de apelar, insta observar que, o réu respondeu ao processo em 

liberdade e, considerando que os requisitos da prisão preventiva 

encontram-se ausentes, portanto, com arrimo no art. 387, § 1º, do Código 

de Processo Penal, concedo ao réu a oportunidade de recorrer em 

liberdade da presente sentença.CONDENO o acusado ao pagamento das 

custas e despesas processuais.Comunique-se ao Instituto de 

Identificação, informando-lhe o número do presente feito, bem como o 

número do inquérito policial, que dera origem a presente Ação 

Penal.Transitando esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de 

execução de pena, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e 

ao Instituto de Identificação.Oficie-se no prazo de 48 (quarenta e oito 

horas) as autarquias informando-as da pena imposta, e na ocasião da 

audiência admonitória o réu deverá entregar a sua CNH a este 

Juízo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se realizando e 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aline Mrozinski Franco, 

digitei.

Rondonópolis, 13 de fevereiro de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 644766 Nr: 5746-09.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EWERTON PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO PAIAO - 

OAB:18.145/MT, DAVID ALVES DOS SANTOS - OAB:23128/O-MT, 

FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT, LAERTE GONZAGA FAUSTINO 

- OAB:25.791-O OAB/MT, LAERTE GONZAGA FAUTINO - OAB:25791/O

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Rafael Alves Araújo, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, do interrogatório do réu, bem como 

da ratificação dos memoriais finais já apresentados pelas partes, declaro 

encerrada a audiência de instrução e mantenho os autos conclusos para 

sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 646938 Nr: 7594-31.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANFRAN ARRUDA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX PAULO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:13.965

 Intimação do Advogado Doutor MAX PAULO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:13.965, para apresentar os Memoriais, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 672018 Nr: 4305-22.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARTE DE SOUZA, VALDERSON PEREIRA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA - OAB:24.629-MT

 Intimação do Advogado Doutor THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA - 

OAB:24.629-MT, para apresentar os Memoriais, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 669747 Nr: 2305-49.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MACHADO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15.694 MT

 Intimação do Advogado Doutor ANTONIO SILVEIRA GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:15.694 MT, para apresentar os Memoriais, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 668714 Nr: 1477-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação do Advogado Doutor Onório Gonçalves da Silva Júnior - 

OAB:12.992-MT, para apresentar os Memoriais, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 664367 Nr: 12799-07.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SAVIO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES 

- OAB:MT-18839/O

 Intimação do Advogado Doutor RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - 

OAB:MT-18839/O, para apresentar os Memoriais, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677213 Nr: 8946-53.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO CONCEIÇÃO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Diante da ausência justificada da testemunha Uderson Tiago de Andrade 

Reis, redesigno audiência para inquirição da testemunha para o dia 12 de 

março de 2020 as 16h30.

Solicitem-se informações quanto ao cumprimento das missivas de fls. 66 e 

68, encaminhadas a fim de inquirir a testemunha Mario Lima de Oliveira e 

interrogatório do réu Paulo Sérgio Conceição da Costa.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700019 Nr: 11371-19.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL LUIGI DOS SANTOS MAIDANA, 

GLAUBER JOSE VALDEZ DOS SANTOS MAIDANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Trata-se de processo de execução provisória de pena no regime 

SEMIABERTO, devendo o apenado cumprir as condições que lhe serão 

impostas ficando advertida que o descumprimento destas condições, a 

prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta 

grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime.(...) 66.99911-3047.VI 

– Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será 

considerado como fuga ao regime semiaberto, tendo em vista que o 

equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de 

pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.Tendo em vista a falta de tornozeleiras eletrônicas nesta Comarca, 

deverá o recuperando entrar em contato com a central de monitoração 

eletrônica no prazo de até 30 dias para proceder à instalação, deverá 

ainda comparecer em Juízo para que seja certificado nos autos tal 

procedimento o que deverá ser CERTIFICADO nos autos pelo Gestor 

Judicial.O recuperando ficou ciente das condições que deverá cumprir e 

declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente. Elabore-se um 

cálculo de pena, intimando as partes para manifestação acerca do 

referido cálculo. Após voltem os autos conclusos para 

homologação.Deverá o recuperando portar cópia desta decisão bem como 

documento de identidade para apresentar quando solicitado.Encaminhe-se 

uma cópia do presente termo ao recuperando.Fica o condenado obrigado 

a comparecer em Juízo no prazo de 48 horas para apresentar 

comprovante de endereço atualizado.Oficie-se à unidade gestora da 

monitoração das tornozeleiras eletrônicas, comunicando acera desta 

decisão.Recolham-se os eventuais mandados de prisão expedidos nos 

autos.Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO de saída para 

cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, se por outro motivo não 

estiver preso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Nada mais havendo a 

consignar, foi lavrado o presente termo que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 664706 Nr: 13083-15.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI GUEDES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Renan Rodrigues de 

Oliveira, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Aguardo o cumprimento da missiva de fls. 81, encaminhada a Comarca de 

Campo Grande - MS a fim de interrogar o acusado Valdinei Guedes de 

Morais, após, voltem os autos conclusos para novas deliberações.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 333179 Nr: 3991-57.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATA NOVAIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3991-57.2010.811.0064 – Cód. 333179

Vistos.

Considerando que a data designada pelo juízo da 5° Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT às fls. 140, se encontra próxima para a realização 

do ato, aguarde-se a devolução da missiva.

Após, com o retorno da mesma devidamente cumprida, dê-se vistas dos 

autos às partes para apresentação dos seus memoriais finais conforme já 

consignado à fl. 135.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 617476 Nr: 556-36.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS YURI FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Rosineide Pires 

Correa, Bryndyse Lucila Louzado de Matos e Addo de tal, para que surtam 

seus efeitos legais e jurídicos.

Determino a abertura do prazo de 5 (cinco) dias para defesa Dr. Douglas 

Cristiano Alves Lopes, neste ato representando Carlos Yuri Ferreira de 

Almeida para carrear  aos autos o  ins t rumento de 

procuração/substabelecimento.

Solicitem-se informações quanto a Carta Precatória de fls. 68, expedida 

para a Comarca de Cascavel-PR a fim de realizar a inquirição da 

testemunha Gisele Zem Zancanaro Dondoni, e com o retorno da missiva, 

intimem-se as partes para apresentarem suas alegações finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 621627 Nr: 4709-15.2014.811.0064
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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): MARCIO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135-MT

 Intimação do Advogado Doutor VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135-MT, para apresentar os Memoriais, no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 623168 Nr: 6080-14.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PEREIRA GOMES, EDUARDO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT, LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9.279-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RONALDO PEREIRA GOMES, Cpf: 

02279972123, Rg: 1892162-0, Filiação: Rosemilda Pereira Gomes, data de 

nascimento: 26/03/1988, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), aposentado e atualmente em local incerto e não sabido 

EDUARDO NASCIMENTO, Cpf: 03803717159, Rg: 21846936, Filiação: Maria 

do Socorro do Nascimento, data de nascimento: 15/09/1989, brasileiro(a), 

natural de Alto Araguaia-MT, solteiro(a), armador de estrutura de 

concreto, Telefone (66) 9933-1913. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: 1) INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), para 

comprovar(em) a propriedade dos objetos apreendidos às fls. 15, no 

prazo de 15 (quinze) dias, caso em que, se quedando inerte(s), serão 

destruídos, dada a sua provável inutilidade. 2) INTIMAÇÃO DO RÉU 

EDUARDO NASCIMENTO para fornecer dados bancários para ser 

restituído o valor recolhido a título de fiança, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de seu perdimento.

Despacho/Decisão: Ex positis, julgo por sentença, extinta a punibilidade de 

Ronaldo Pereira Gomes e Eduardo Nascimento, ambos qualificados nos 

autos, em virtude da ocorrência da prescrição, fazendo-o com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c art. 110, § 1º e 109 caput e inciso 

V, todos do Código Penal Brasileiro, e em consonância com o art. 61, do 

Código de Processo Penal. (...) Deixo de dar destinação à arma de fogo e 

munições apreendidas à fl. 15, pois já foram desvinculados do presente 

feito, conforme decisão de fl. 155 e ofício de fl. 161. Com relação às 

fianças prestadas e depositadas às fls. 43 e 44, determino a sua 

restituição aos acusados, devendo eles ser intimados, inclusive por edital, 

caso necessário, para no prazo de 15 (quinze) dias, fornecer os dados 

necessários. Decorrido o referido prazo sem manifestação, desde já 

decreto o perdimento dos mencionados valores e determino a sua 

vinculação ao incidente de código 661801, em trâmite na Quarta Vara 

Criminal local, Juízo responsável pela Execução Penal, para posterior 

destinação social pertinente, o qual deverá ser devidamente comunicado. 

Com relação ao veículo apreendido à fl. 15, caso ainda não tenha sido 

restituído, determino a sua restituição ao devido proprietário, devendo a 

Autoridade Policial diligenciar para tal desiderato, destacando ainda que, a 

presente restituição não isenta de possíveis pendências junto ao órgão 

responsável pelo trânsito. Por fim, com relação aos demais objetos 

apreendidos à fl. 15 e que ainda não foram restituídos, determino a 

intimação dos acusados, para comprovarem a propriedade no prazo de 15 

(quinze) dias, caso em que, se quedando inertes, desde já determino a 

sua destruição, dada a sua provável inutilidade.

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, Aline Mrozinski Franco, 

digitei.

Rondonópolis, 17 de fevereiro de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 629604 Nr: 1994-63.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ANTONIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948

 Intimação do Advogado Doutor Adalberto Lopes de Sousa, OAB/MT- 

3948, que os autos se encontram disponiveis para vistas, no prazo legal. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 629065 Nr: 1610-03.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINDY INDY PEÇANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:19.177

 Intimação do Advogado Doutor Gilberto de Morais Viana, OAB 19177-MT, 

que os autos se encontram disponiveis para vistas, no prazo legal. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 630600 Nr: 2792-24.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO PESSOA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 2792-24.2015.811.0064 – Cód. 630600

Vistos.

Considerando que a testemunha EDER MOREIRA DUARTE poderá ser 

inquirida por esse juízo por seção de vídeo audiência (videoconferência), 

conforme contato telefônico realizado pela assessoria deste Juízo, onde 

realizou o devido agendamento de data e horário junto ao Juízo Deprecado 

da Comarca de Campo Grande/MS com a gestora de videoconferência 

Cleusa Rodrigues, DESIGNO audiência para proceder à inquirição da 

testemunha alhures mencionada para o dia 19.03.2020 às 14h10min.

Posto isto, determino que seja oficiado imediatamente o juízo da 7º Vara 

Criminal da Comarca supracitada, bem como para que encaminhe à 

missiva e os dados da testemunha a ser inquirida no endereço de e-mail 

‘’videoconferenciacgr@tjms.jus.br’’, informando/confirmando o interesse 

na realização da oitiva da testemunha pelo sistema de videoconferência, 

tal como a data designada para o ato, o qual será realizado por este Juízo 

Deprecante, cujo link de acesso é https://call.lifesizecloud.com/385473 - 

senha de acesso:191934.

Outrossim, considerando a devolução da missiva encaminhada a Comarca 

de Tangará da Serra/MT sem seu devido cumprimento (fls. 268), mesmo 

tendo este juízo encaminhado as cópias solicitadas por àquele juízo, 

conforme malote digital encaminhado às fls. 266, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para que se manifeste acerca da testemunha Eduardo 

Henrique Souza Lana.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631848 Nr: 3876-60.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIC SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20.699-MT

 Foi constatada a ausência injustificada do advogado Dr. Caio Fellipe 
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Batista Vilamaior, razão pela qual na forma do artigo 265, do CPP, advirto o 

causídico de que esse fato pode configurar abandono do processo e 

ensejar a aplicação de multa.

 Concedo vistas dos autos ao Ministério Público pelo prazo de 05 (cinco) 

dias para que se manifeste acerca da vítima Christian Silva Valenzi, após 

manifestação, determino desde já a expedição de eventual mandado de 

intimação ou carta precatória a fim de proceder à inquirição da testemunha 

supramencionada.

Diante da ausência das partes, redesgino audiência para o dia 19 de 

março de 2020 às 14:30.

Saem os presentes intimados

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 631907 Nr: 3919-94.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELIS CARVALHO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Tendo em vista a certidão de fls. 80, redesigno audiência para o dia 13 de 

julho de 2020 às 16h40min.

 Homologo requisição ministerial, substituindo as testemunhas arroladas.

 Intimem-se as partes, expedindo carta precatória se necessário.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 637072 Nr: 7975-73.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MARLOS SILVA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Laercio Francisco 

Cruz Filho, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos à 

defesa no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 662042 Nr: 10611-41.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR BORGES CAUHY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRÖDER - 

OAB:9.699 MT

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Luiz Claudio Costa 

Silva e Danilo Barreira da Silva, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas, bem como do interrogatório do réu, 

declaro encerrada a audiência de instrução e determino vista dos autos às 

partes no prazo de 05 (cinco) dias, para que apresentem seus memoriais 

finais escritos.

 Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 662652 Nr: 11163-06.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSE OLIVEIRA AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SHENDROSKI - OAB:OAB/MT 21669/O, Vinicius Piccini Nunes - 

OAB:25086/O-MT

 Intimação do advogado do acusado Paulo José, Dr. Affonso Flores 

Schendroski OAB/MT nº 21.669-O, para que junte aos autos procuração 

específica para restituição da fiança.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 699292 Nr: 10922-61.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CARLOS HENRIQUE ALVES RODRIGUES - 

OAB:19.607/O-MT

 Intimação dos advogados do acusado Marcos, Dr. Adeir Alexsander 

Fröder - OAB/MT nº 9699 e Dr. Carlos Henrique Alves Rodrigues - 

OAB/MT nº 19.607/O, da redesignação de audiência para o dia 20/02/2020 

às 13h00min, no Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de 

Sinop-MT, cuja finalidade inquirição da vítima Débora (Carta Precatória - 

Código Apolo nº 371027/Comarca de Sinop-MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 696535 Nr: 8880-39.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DA SILVA COIMBRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 8880-39.2019.811.0064 – Cód. 696535

Vistos.

A DEFENSORIA DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso de 

apelação em favor do réu MARCIO DA SILVA COIMBRA (fl. 131), o qual ao 

ser intimado acerca da sentença proferida nos autos, não se manifestou 

se iria recorrer da respeitável sentença (fl.130).

 Já à fl. 131-v a Defensoria Pública informa que desiste do recurso 

interposto pela defesa técnica à fl. 131.

Pois bem! Considerando a manifestação da Defensoria Pública de não 

recorrer da sentença exarada nos autos, HOMOLOGO a desistência do 

apelo recursal pugnado à fl. 131-v.

Após, certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória, 

cumpra-se as determinações constantes na r. sentença proferida nos 

autos, e arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Intimem-se. Notifique-se.

As providências.

 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

 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.

Analisando a defesa preliminar apresentada pela ré CLAUDIA REGINA 

RODRIGUES PEREIRA não vislumbro nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, 

portanto, mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a 

presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03.08.2020, às 14h10min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, a acusada.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 236 de 693



 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 664698 Nr: 13075-38.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDYGAR JOSÉ DA SILVA MAGALHÃES 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FLAVIA ALMIRÃO DOS SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 

10.085

 Autos nº 13075-38.2017.811.0064 – Cód. 664698

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO à fl. 

283, ante a certificação de tempestividade dos mesmos (fl. 308), em seus 

legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 298/307), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671398 Nr: 3768-26.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FELIPE MATTOS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÍGHOR DJAMÍLER MENDES 

SANTOS - OAB:14.525/O-MT

 Autos nº 3768-26.2018.811.0064 – Cód. 671398

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu TIAGO FELIPE 

MATTOS RIBEIRO não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07.07.2020, às 16h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680909 Nr: 12419-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE JESUS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 12419-47.2018.811.0064 – Cód. 680909

Vistos.

Considerando que o réu WESLEY DE JESUS MOREIRA poderá ser 

interrogado por esse juízo por seção de vídeo audiência 

(videoconferência) nos autos da carta precatória 146-03.2020.811.0020, 

e tendo a assessoria deste juízo via contato telefônico realizado o devido 

agendamento da data e horário junto àquele juízo com a assessora 

Graziele de Oliveira – matrícula 38640, DESIGNO audiência para o 

interrogatório do réu para o dia 27.02.2020 às 15h00min.

Determino que seja oficiado imediatamente o juízo da 2° Vara Cível e 

Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, informando/confirmando o 

interesse na realização do interrogatório do acusado pelo sistema de 

videoconferência, bem como a data designada para o ato, cujo link de 

acesso é https://call.lifesizecloud.com/385473 - senha de acesso:191934.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 685487 Nr: 16327-15.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO MAGNO VICENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 16327-15.2018.811.0064 – Cód. 685487

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu PEDRO MAGNO 

VICENTIM não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03.08.2020, às 15h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Outrossim, considerando o comparecimento do réu aos autos com a 

devida apresentação de sua defesa, DEFIRO o requerimento formulado 

pelo acusado à fl. 59, para tanto, revogo a determinação de expedição de 

ofícios ao DETRAN/MT e DENATRAN às fls. 44/44-v, contudo, caso o 

órgão já tenha sido oficiado, determino que se expeça novo ofício visando 

à baixa da restrição no cadastro de PEDRO MAGNO VICENTIM – CPF 

772.592.549-04.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 686936 Nr: 292-43.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CANDIDO, PEDRO CANDIDO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562-MT

 Intimação do Advogado Doutor kassio Barbosa da Silva, OAB/MT 15562, 

para aprsentar defesa previa, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 690991 Nr: 3737-69.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3737-69.2019.811.0064 – Cód. 690991

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu DIEGO DA SILVA 
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NUNES não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04.08.2020, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Outrossim, considerando o comparecimento do réu aos autos com a 

devida apresentação de sua defesa, DEFIRO o requerimento formulado 

pelo acusado à fl. 75, para tanto, revogo a determinação de expedição de 

ofícios ao DETRAN/MT e DENATRAN às fls. 72/72-v, contudo, caso o 

órgão já tenha sido oficiado, determino que se expeça novo ofício visando 

à baixa da restrição no cadastro de DIEGO DA SILVA NUNES – CPF 

038.354.361-47.

 Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 600828 Nr: 5264-37.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO DOS SANTOS, LUCAS ROSA 

ESTRELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - OAB:15.616-MT

 Autos nº 5264-37.2011.811.0064 – Cód. 600828

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo (a, s) acusado (a, s) 

ALEXANDRO DOS SANTOS e LUCAS ROSA ESTRELA, não vislumbro 

nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada no art. 397 do 

Código de Processo Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia 

e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30.06.2020, às 14h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 603945 Nr: 1697-61.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRÖDER - 

OAB:9.699 MT

 Autos nº 1697-61.2012.811.0064 – Cód.603945

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu JUSCELINO 

GOMES DA SILVA à fl. 215, ante a certificação de sua tempestividade (fl. 

230), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 231/239), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 616166 Nr: 6860-85.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIO PEREIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE LUCENA GUEDES DA 

LUZ - OAB:12768 OAB/PB, LUIZ FERNANDO PIRES BRAGA - OAB:7656 

OAB/PB, LUIZ GUEDES DA LUZ - OAB:11005 OAB/PB

 Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Olivio Pereira Ferreira, 

brasileiro, solteiro, natural de Sete Lagoas/MG, nascido em 09/11/1971, 

portador do RG 6131746 SSP/MG e CPF 826.660.406-15, filho de Geraldo 

Ferreira da Silva e de Maria de Paula Pereira, residente na Avenida 

Argemiro de Figueiredo, nº 461, Bairro Bessa, Ap. 01, Jardim Oceania, 

cidade e Comarca de João Pessoa/PB, como incurso nas sanções do art. 

302, “caput” e art. 303, “caput”, ambos da Lei 9.503/97, em concurso 

formal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 629148 Nr: 1686-27.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DE SOUZA DORNELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:16.715-A/MT

 Autos nº 1686-27.2015.811.0064 – Cód. 629148

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu PEDRO HENRIQUE DE 

SOUZA DORNELES não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 30.06.2020, às 15h20min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635211 Nr: 6435-87.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE JESUS MOREIRA, RIVAEL 

OLIVEIRA FAUSTINO, KAIRO ARAO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYSE DAYANE ROCHA NUNES 

- OAB:MT 17.292-O, KLEYSLLER WILLON SILVA - OAB:23307/O, 

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - OAB:10.637, MARÍLIA 

MESQUITA MIRANDA - OAB:23263/O-MT, REGINA DE ALMEIDA 

LUCIANO - OAB:15.261/MT

 Autos nº 6435-87.2015.811.0064 – Cód. 635211

Vistos.

Considerando que o réu WESLEY DE JESUS MOREIRA poderá ser 

interrogado por esse juízo por seção de vídeo audiência 

(videoconferência) nos autos da carta precatória 147-85.2020.811.0020, 

e tendo a assessoria deste juízo via contato telefônico realizado o devido 

agendamento da data e horário junto àquele juízo com a assessora 

Graziele de Oliveira – matrícula 38640, DESIGNO audiência para o 
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interrogatório do réu para o dia 27.02.2020 às 14h00min.

Determino que seja oficiado imediatamente o juízo da 2° Vara Cível e 

Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, informando/confirmando o 

interesse na realização do interrogatório do acusado pelo sistema de 

videoconferência, bem como a data designada para o ato, cujo link de 

acesso é https://call.lifesizecloud.com/385473 - senha de acesso:191934.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639784 Nr: 1377-69.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DA SILVA VALVERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agildo Oliveira Amorim - 

OAB:3661-A

 Autos nº 1377-69.2016.811.0064 – Cód. 639784

Vistos.

O (a, s) acusado (a, s) JOÃO PEDRO DA SILVA VALVERDE foi 

beneficiado (a, s) com a suspensão condicional do processo, 

submetendo-se às condições impostas (fls. 80/80-v).

À fl. 91, o representante ministerial pugnou pela extinção da punibilidade 

do acusado, diante do cumprimento das condições impostas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

É de se observar que as pena mínima cominada ao delito imputado aos 

acusados enquadrou-se no benefício previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, 

suspendendo-se o processo pelo prazo de 02 (dois) anos.

Veja-se que as condições da suspensão do processo, impostas às fls. 

80/80-v, foram devidamente cumpridas, conforme se verifica nos autos, 

passando o período de prova de 02 (dois) anos incólume, pois não houve 

a revogação do benefício e o mesmo não cometeu outro delito.

Diante do exposto, com fundamento no art. 89, § 5° da Lei 9.099/95 e, em 

consonância com o parecer ministerial, julgo por sentença EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do (a, s) acusado (a, s) JOÃO PEDRO DA SILVA 

VALVERDE, devidamente qualificado nos autos.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas 

anotações, dando-se baixa na distribuição.

Notifique-se o Ministério Público.

P. R. I.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 643032 Nr: 4382-02.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN APARECIDO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

NYLVAN JOSÉ DA SILVA - OAB:17805-MT

 Autos nº 4382-02.2016.811.0064 – Cód. 643032

Vistos.

Considerando a certidão de fl. 80, a qual certifica que NYLVAN JOSE DA 

SILVA, advogado(a) devidamente constituídos (a) pelo (a) acusado (a), 

apesar de devidamente intimado (a) pelo DJE para apresentação de 

memoriais finais em favor do (a) acusado (a), quedou-se inerte.

Dessa forma, determino que o (a) profissional acima mencionado (a) seja 

novamente intimado (a) para apresentar memoriais finais em favor do (a) 

acusado (a), o (a) qual devidamente o (a) constituiu como defensor (a) 

conforme consta à fl. 66, cientificando o (a) mesmo (a) que sua apartação 

dos autos poderá ensejar aplicação da multa do art. 265 do Código de 

Processo penal, bem como estará sujeito à comunicação ao Conselho 

Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso.

Caso o (a) profissional permaneça silente, intime-se o (a) acusado (a) 

IVAN APARECIDO LUIZ DA SILVA dando-lhe conhecimento da situação 

acima narrada, bem como para no prazo de 10 (dez) dias, constituir novo 

(a) advogado (a), para apresentar memoriais finais em seu favor, ou 

informar se o Juiz deve nomear Defensor Público para tal finalidade e, 

neste caso, indicar as razões pelas quais não possui condições de 

contratar advogado.

Decorrido o prazo, encaminhar os autos à Defensoria Pública apresentar 

alegações finais em favor do (a) acusado (a).

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 644023 Nr: 5154-62.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIA DE SOUZA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NYLVAN JOSÉ DA SILVA - 

OAB:17805-MT

 Autos nº 5154.62.2016.811.0064 – Cód. 644023

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pela ré ACÁCIA DE SOUZA 

BATISTA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07.07.2020, às 16h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, a acusada.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 656965 Nr: 6328-72.2017.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO MACIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 6328-72.2018.811.0064 – Cód. 656965

Vistos.

O acusado CASSIO MACIEL DOS SANTOS apresentou justificativa ao não 

comparecimento em juízo às fl. 90, noticiando que compareceu neste 

fórum em dezembro, contudo, o mesmo encontrava-se fechado em 

decorrência do recesso forense.

Instado a manifestar, o Ministério Público à fl. 92 informou que acolhe a 

justificativa apresentada.

Assim, em conformidade com o parecer ministerial, ACOLHO a justificativa 

apresentada pelo réu e, prorrogo o período de prova pelos meses que o 

denunciado deixou de comparecer em juízo, devendo o cartório certificar 

quais são os meses faltantes para cumprimento.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. O descumprimento das 

condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo 

enseja a revogação dessa, nos termos da regra posta no art. 89, §4º, da 

Lei nº 9.099/95, revogação essa que pode ocorrer, mesmo depois de 

expirado o período de prova. E, se autorizada a revogação do sursis 

processual, permitida também a prorrogação do período de prova. 

(Habeas Corpus Nº 70059891408, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 

02/07/2014). (grifos nossos)

Por fim, aguarde-se o integral cumprimento dos termos da suspensão 

condicional do processo conforme pugnado pelo Ministério Público à fl. 92.

Intime-se. Notifique-se.

Às providências cabíveis.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 657387 Nr: 6705-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVANIO SILVA REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 6705-43.2017.811.0064 – Cód.657387

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do réu ADVANIO 

SILVA REZENDE à fl. 70, ante a certificação de sua tempestividade (fl. 78), 

em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 74/77), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 658609 Nr: 7721-32.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 7721-32.2017.811.0064 – Cód. 658609

Vistos.

O acusado FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA apresentou justificativa ao 

não comparecimento em juízo às fl. 62, noticiando que compareceu neste 

fórum em dezembro, contudo, o mesmo encontrava-se fechado em 

decorrência do recesso forense.

Instado a manifestar, o Ministério Público à fl. 64 informou que acolhe a 

justificativa apresentada.

Assim, em conformidade com o parecer ministerial, ACOLHO a justificativa 

apresentada pelo réu e, prorrogo o período de prova pelos meses que o 

denunciado deixou de comparecer em juízo, devendo o cartório certificar 

quais são os meses faltantes para cumprimento.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. O descumprimento das 

condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo 

enseja a revogação dessa, nos termos da regra posta no art. 89, §4º, da 

Lei nº 9.099/95, revogação essa que pode ocorrer, mesmo depois de 

expirado o período de prova. E, se autorizada a revogação do sursis 

processual, permitida também a prorrogação do período de prova. 

(Habeas Corpus Nº 70059891408, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 

02/07/2014). (grifos nossos)

Por fim, aguarde-se o integral cumprimento dos termos da suspensão 

condicional do processo conforme pugnado pelo Ministério Público à fl. 64.

Intime-se. Notifique-se.

Às providências cabíveis.

4ª Vara Criminal

Portaria

PORTARIA Nº. 002/2019 - VEP

 O MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE RONDÓNOPOLIS/MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS;

 CONSIDERANDO que, por expressa previsão constitucional, a família é a 

base da sociedade e merece especial proteção estatal (CRFB/88, 226);

 CONSIDERANDO o estreitamento dos laços familiares do recuperando 

constitui expressão de dever social e da dignidade da pessoa humana, 

com finalidade (res)socialização;

 CONSIDERANDO que a família contribui decisivamente no processo de 

(re)inserção social do custodiado, pela capacidade de agregar valores 

éticos-morais à sua formação;

 CONSIDERANDO que o Estado deve promover atos que confiram 

oportunidades ao recluso de restabelecimento de laços familiares e, por 

conseguinte, de integração social;

 CONSIDERANDO que muitos familiares deixam de acompanhar o ente 

recluso dados os procedimentos de segurança e as vicissitudes das 

unidades prisionais;

 CONSIDERANDO que os procedimentos de revista intramuros acabam por 

contribuir com a introdução de objetos ilícitos nas Unidades Prisionais;

 CONSIDERANDO que a visitação intramuros acaba por tomar valioso 

tempo de servidores públicos e, inclusive, onerar ainda mais os cofres 

estatais com a necessidade de concessão de folgas e até pagamento de 

horas extras;

 CONSIDERANDO que no processo de dosimetria de pena a execução da 

sanção imposta possui função destacada;

 CONSIDERANDO que no sistema jurídico brasileiro inexiste sanção penal 

de caráter perpetuo e que se deve franquear ao recuperando medidas 

efetivas de (re)integração social;

 CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do artigo 56 da Lei de 

Execuções Penais nº 7.210/1984, que dispõe acerca das recompensas 

destinadas aos recuperandos que têm bom comportamento pela 

colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho sendo uma 

delas a concessão de regalias;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 55 da Resolução nº 14 do conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária - CNPCP, que dispõe: "Em cada 

estabelecimento prisional será instituído um sistema de recompensas, 

conforme os diferentes grupos de presos e os diferentes métodos de 

tratamento, a fim de motivar a boa conduta, desenvolver o sentido de 

responsabilidade, promover o interesse e a cooperação dos presos";

 CONSIDERANDO as atribuições do Juízo Corregedor dos Presídios 

previstas na Lei de Execução Penal e Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral de Justiça do Mato Grosso;

 RESOLVE:

Artigo 1º - Regulamentar no âmbito das Unidades Prisionais de 

Rondonópolis/MT o sistema de visitação extramuros.

 Parágrafo único – O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de 

recuperando(a) definitivo(a) e com condenação provisória.

 Artigo 2º - A participação do(a) preso(a) será sempre voluntária.

 § 1º - A visitação a família fora da Unidade Prisional a ser realizada 

pelo(a) preso(a) sempre dependerá de bom comportamento carcerário.

 § 2º - Para a realização da visitação extramuros, a pessoa custodiada 

deverá ter cumprido prioritariamente 1/6(um sexto) da pena, ressalvada 

hipótese devidamente justificada pela Direção da Unidade Prisional.

 § 3º - Não haverá qualquer custo aos cofres públicos com o 

deslocamento do(a) preso(a) para a visitação da família.

 Artigo 3º - A seleção dos recuperandos para participação da visitação 

aos familiares será realizada de forma criteriosa pela Direção da Unidade 

Prisional, devendo observar os seguintes requisitos:

 I – O mérito do recuperando;

 II – Comportamento carcerário;

III – Realização de atividades extramuros sem descumprir as ordens 

impostas, nem registrar pratica de infração penal ou falta na execução da 

pena.

 IV – Priorizar os presos que já realizam trabalhos externos há pelos três 

meses e que cumpram os requisitos anteriores e desta portaria.

 Artigo 4º - A saída do(a) preso(a) da Unidade Prisional pressuporá o 

monitoramento eletrônico, devendo assinar perante a Unidade respectiva 

termo de compromisso e responsabilidade.

 Parágrafo único. Quando da visitação a família, o(a) recuperando(a) 

deverá declinar o endereço onde poderá ser localizado a fim de permitir a 

correta fiscalização da medida.

 Artigo 5º - Apenas poderá realizar a visitação familiar o(a) 

recuperando(a) cujos familiares possuam comprovadamente endereço na 

cidade de Rondonópolis/MT ou na contígua comarca de Pedra Preta/MT.

 Artigo 6º - Não será a autorizada à saída do sistema prisional para 

visitação a família o recuperando que ostente condenação por crime 

contra a dignidade sexual ou violência doméstica em endereço que possa 

manter contato com a vítima do crime objeto da condenação.

 Artigo 7º - Durante a visitação extramuros, o(a) preso(a) ficará sujeito às 

seguintes condições/proibições:

1. Ausentar-se do local em que está sendo monitorado, exceto em 

situações devidamente justificadas e documentadas ou em situações de 

caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato, imediatamente, à 

Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no 
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termo de instrução;

 2. São vedados comportamentos que possam afetar o normal 

funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a 

desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade 

Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e 

em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

 3. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

 4. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa 

de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais 

similares;

 5. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de 

fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

 6. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de 

substância entorpecente;

 7. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou 

contravenção);

 8. Não praticar atos tendentes a frustrar os fins da medida 

(res)socializadora.

 Paragrafo único – O(a) recuperando(a) que descumprir qualquer das 

condições ficará automaticamente excluído deste projeto.

 Artigo 8º - A Critério da Direção das Unidades Prisionais, a visitação a 

família de forma externa poderá ser realizada aos sábados ou domingos, a 

partir das 08h e até as 17h.

 Parágrafo único – Será permitida uma única visita externa semanal, 

podendo a Direção da Unidade, quando do retorno do(a) preso(a) realizar 

procedimentos de fiscalização e até etiloteste.

 Artigo 9º - A Direção da unidade carcerária encaminhará, mensalmente, 

ao Juízo cópia do registro de todos os participantes, com informações, 

inclusive de eventual intercorrência.

 Artigo 10 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no átrio 

da Secretaria do Juízo, o que ocorreu no dia 15/outubro/2019.

Parágrafo único – Os casos omissos serão deliberados pelo Juízo da 

Execução Penal desta Comarca.

 Artigo 11 - Encaminhe-se cópia desta Portaria para a Corregedoria Geral 

da Justiça, ao GMF/TJMT, Secretaria de Segurança Pública, Ministério 

Público, Defensoria Pública, Subseção local da OAB e Conselho da 

Comunidade.

 Publique-se imediatamente no Diário da Justiça.

Rondonópolis/MT, 17/fevereiro/2020.

 João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito Corregedor dos Presídios da Comarca de Rondonópolis/MT

PORTARIA Nº. 007/2019 - VEP

O JUIZ DE DIREITO JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA, DA QUARTA 

VARA CRIMINAL E CORREGEDOR DOS PRESÍDIOS DESTA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS.

CONSIDERANDO o que estabelece o disposto no art. 66 da LEP, qual 

estabelece como dever do magistrado da Vara de Execuções Penais, a 

obrigação de zelar pelo correto cumprimento da pena;

CONSIDERANDO que este magistrado exerce a função de juiz corregedor 

dos presídios;

CONSIDERNADO que é atribuição do juiz corregedor dos presídios 

fiscalizar a situação dos presos e zelar pelo adequado cumprimento das 

sanções impostas;

CONSIDERANDO informações prestadas pelo diretor da Penitenciária Major 

Eldo Sá Correa acerca das dificuldades enfrentadas pelos recuperandos;

CONSIDERANDO a dificuldade de apresentação dos egressos do sistema 

prisional em locomoção até o local indicado para assinar o termo de 

comparecimento mensal;

CONSIDERANDO a distancia de muitos bairros onde residem os penitentes 

que cumprem pena no regime semiaberto, tendo alguns que se 

locomoverem a pé para cumprimento da obrigação;

CONSIDERANDO a informatização do sistema da Execução Penal e as 

dificuldades enfrentadas pelo Juízo na efetiva fiscalização do 

cumprimento da pena;

CONSIDERANDO a dificuldade apresentada em alimentar o SEEU frente ao 

comparecimento em localidade fora do Juízo;

CONSIDERANDO que a realização da alimentação direta no SEEU pelo 

Juízo é a forma mais eficaz e adequada na fiscalização do cumprimento 

da pena;

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer a sistemática de comparecimento em Juízo aos 

recuperandos em cumprimento de pena nesta Comarca.

Paragrafo único. O comparecimento em Juízo, dos regimes aberto e 

semiaberto, dar-se-á nos termos desta portaria.

Art. 2° - O recuperando, no cumprimento no REGIME SEMIABERTO e 

ABERTO, terá o comparecimento registrado na forma determinada no 

Processo Executivo de Pena – PEP, neste Juízo, das 12:00 às 19:00 

horas, em dias úteis, dentro de cada mês.

Art. 3º - O registro do comparecimento poderá ser biométrico, devendo 

impreterivelmente o servidor responsável lançar certidão de 

comparecimento no SEEU.

§1º. O servidor responsável deverá, a cada comparecimento, atualizar o 

endereço e número de telefone do recuperando.

§2º. Em se verificando a ausência de comparecimento, deverá o servidor 

notificar o recuperando a justificar no prazo de cinco dias via Defesa 

Técnica.

 §3º. Excepcionalmente, poderá o servidor do Juízo colher a justificativa 

apresentada pelo recuperando.

Art. 4º - Os recuperando deverão ser intimados do cumprindo da pena 

nos termos deste ato normativo.

Parágrafo único. O setor cartorário da Penitenciária Major Eldo de Sá 

Correa deverá cientificar os recuperandos acerca da alteração do local de 

comparecimento.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogada a Portaria nº 002/2019-GAB deste Juízo que alterou a 

sistemática de cumprimento de pena em meio semiaberto.

Art. 6º - Remeta-se cópia desta à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça 

deste Estado, Ministério Público local, Defensoria Pública local, Seccional 

da Ordem dos Advogados do Brasil, Diretor da Penitenciária Major Eldo Sá 

Correa – "Mata Grande", Diretora da Cadeia Pública Feminina de 

Rondonópolis, Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar e Diretoria do 

Foro.

Afixe cópia no átrio do Foro e no mural da Quarta Vara Criminal desta 

Comarca.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, em 31 de outubro de 2019.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito Corregedor dos Presídios da Comarca de Rondonópolis/MT

PORTARIA Nº 001/2020-GAB - VEP

O Juiz de Direito João Filho de Almeida Portela, da Quarta Vara Criminal da 

Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, amparado nos artigos 80 e seguintes da Lei 4.964 de 

26/12/1985 (COJE), Seção 2, artigos 5° a 31 da CNGC e recomendações 

da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça que regulamentam os serviços 

correicionais nas Comarcas.

CONSIDERANDO a previsão do art. 18 da CNGC que impõe ao magistrado, 

ao assumir a unidade judiciária, optar por efetuar nova correição ou fazer 

inventário dos feitos à sua ordem, desde que a última correição tenha se 

realizado em prazo inferior a 01 (um) ano, ou a realizar nova correição se 

em prazo superior a este;

 CONSIDERANDO que, anualmente e de forma alternada exercerá o 

poder-dever de correição ordinária ou inventário, podendo efetuá-las de 

forma extraordinária sempre que reputar necessário ou em atendimento a 

determinação superior;

CONSIDERANDO que o mencionado artigo em seu §1° prevê o prazo de 30 

(trinta) dias para a realização da correição;

CONSIDERANDO a admissão de prorrogação por igual prazo, 

justificadamente, desde que o faça fundamentadamente (CNGC, art. 18, 

§2º);

CONSIDERANDO que a Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis 

– MT registra atualmente 4.238 (quatro mil e duzentos e trinta e oito) feitos 

em tramitação, conforme sistema SEEU;

CONSIDERANDO que o Juízo já realizou a correição no ambiente fechado 

e semiaberto e que pende de correicionar os feitos do ambiente aberto 

que totalizam 1.970 (mil e novecentos e setenta) feitos;

CONSIDERANDO a necessidade de corrigir inconsistências verificadas no 

sistema SEEU, notadamente referente aos cálculos de pena e a adequada 

alimentação do sistema;

CONSIDERANDO que se pretende a realização de correição efetiva, 
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mediante impulsionamento concreto dos feitos, em nome da melhor e 

adequada prestação jurisdicional;

CONSIDERANDO que este magistrado também está designado para 

jurisdicionar a 5ª Vara Criminal desta Comarca (Portaria – 

1.284/2019-PRES);

CONSIDERANDO a existência de audiências designadas, as quais serão 

realizadas sem prejuízo da correição;

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR o período de 12 de fevereiro de 2020 a 08 de abril de 

2020 para a realização de correição nos feitos do MEIO ABERTO da 

Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT.

§1º. Primando pela eficiência (CRFB/88, 37) e obviando repetições 

desnecessárias, considerar-se-ão correicionados os feitos movimentados 

no meio acima identificado a partir do termo inicial da correição.

§2º. Os prazos correrão normalmente e o atendimento ao público em geral 

fica mantido no período vespertino, em horário normal de funcionamento 

do Fórum, sendo vedada a saída de autos do cartório até o final dos 

trabalhos correicionais, salvo se:

I – estiver fluindo prazo para manifestação, caso em que a carga será 

realizada apenas depois de os autos serem correicionados, para fins de 

registro no relatório final;

II - os autos já tiverem passado pela correição;

III – não sendo caso das hipóteses anteriores, a carga poderá ser 

realizada, desde que haja autorização expressa do Magistrado, após 

pedido de vista formulado pelas partes.

Art. 2º. Todos os processos, antes de serem remetidos para o Gabinete, 

deverão ser criteriosamente analisados pelo Gestor, que deverá, dentre 

outras providências:

I – cumprir as decisões anteriormente prolatadas, evitando-se que os 

autos sejam corrigidos apenas para se determinar o cumprimento de 

despacho anterior;

II – proceder à prévia juntada de mandados, ofícios, certidões, AR’s, 

petições, dentre outros documentos expedidos ou recebidos;

III – atualizar os processos remanescentes no sistema APOLO, inclusive 

para se adequar, em definitivo, o estoque físico ao virtual (sistema);

IV – atentar para a correta autuação e registro do feito, nos termos da 

orientação emanada pelo PROJETO ORDEM, trocando, se necessário, a 

capa dos autos;

V – certificar, previamente, o decurso dos prazos de intimação.

Art.3º. A Correição consistirá na inspeção e verificação dos 

processos/procedimentos, dos serviços realizados, do local de trabalho, 

examinar pastas ou quaisquer documentos relativos à Secretaria da Vara, 

conforme previsto no art. 24 da CNGC.

Art.4º. Designa-se o servidor ALDEMAR MATEUS SOARES, Assessor 

Técnico Jurídico, para secretariar os trabalhos a serem realizados, 

devendo providenciar o que for necessário para desempenho da função.

Art.5º – Determinar ao Senhor Gestor Judicial que providencie que os 

processos que se encontram em carga com Ministério Público, Defensoria 

Pública, Advogados, Delegacias, assistentes do Juízo e outros, sejam 

devolvidos à Secretaria, a fim de que possam ser devidamente 

correicionados.

Art.6º Determinar ao Senhor Gestor Judicial que identifique os processos 

analisados durante a correição, distinguindo-os dos demais e de maneira a 

possibilitar a sua rápida identificação.

Art.7º. Determinar ao Senhor Gestor Judicial que, se necessário, 

estabeleça uma escala de servidores para prorrogar o expediente por 2 

(duas) horas diárias e, de igual modo, aos sábados e domingos, 

compensando oportunamente nos termos do art. 20 da CNGC.

Parágrafo único. Em caso de comprovada necessidade, solicite-se auxílio 

à Direção do Foro para a convocação de servidores de outras unidades 

judiciárias com conhecimento no sistema SEEU para a correta efetivação 

da correição e alimentação do sistema.

Art.8º. A Secretaria deverá providenciar ao imediato cumprimento do art. 

1.544, §1º da CNGC – Provimento 16/2019-CGJ – com a respectiva baixa e 

arquivamento de todos os executivos de pena no sistema Apolo.

§1º - Verificada inconsistência ou falta de peça processual, deverá a 

Secretaria e o Gabinete providenciar a imediata correção, mediante as 

extrações das cópias e inserção no Sistema SEEU.

§2º - Em se constatando a ausência de distribuição do executivo de pena 

junto ao SEEU, deverá ser providenciado ao imediato desarquivamento e a 

distribuição no meio virtual.

Art. 11. Quando da conclusão dos autos em gabinete, serão 

providenciadas as correções de inconsistências, principalmente referente 

aos cálculos de pena, quer para fins de frações, quer para inserção de 

guias, quer seja para verificação de datas bases e outros incidentes.

Parágrafo único. Em caso de retificação do cálculo, haverá a pronta 

homologação, sem prejuízo de retificação em caso de impugnação das 

partes que serão intimadas para manifestações.

Art. 10. Ficam convidados os representantes do Ministério Público e a 

Defensoria Pública com atribuições junto a este Juízo, a Ordem dos 

Advogados do Brasil, Advogados e partes, que poderão, inclusive, 

apresentar reclamações ou sugestões por escrito relacionadas ao 

andamento do serviço judiciário.

Art.11. Por fim, cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça e ao Colendo Conselho da Magistratura do 

Estado de Mato Grosso, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a 

OAB-MT.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Afixe cópia no átrio deste Fórum e no mural da Quarta Vara desta 

Comarca.

Rondonópolis – MT, 10 de fevereiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito Corregedor dos Presídios da Comarca de Rondonópolis/MT

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 679462 Nr: 11029-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDA AUXILIADORA MACEDO DO 

NASCIMENTO, PATRICIA SINARA DE JESUS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944, Douglas Cristiano Alves Lopes - OAB:15.616 MT, 

FERNANDO FERREIRA DE LIMA - OAB:24279/O

 A questão foi muito bem enfrentada pelo Desembargador DANTE 

BUSANA, para quem “...não se confunde a renuncia ao direito de apelar 

com a desistência do recurso interposto; aquela pode ser expressa ou 

tácita, caso em que se caracteriza com a simples fluência do prazo 

recursal sem manifestação da inconformidade; esta necessita ser 

expressa, porque extingue o prosseguimento recursal já instaurado e há 

fé constar de termo do processo e ser homologado.” Posto isso, 

homologa-se a desistência da apelação de fls. 256 interposta e 

determina-se o cumprimento das constantes da sentença prolatada às fls. 

246/248, notadamente a expedição de carta de guia definitiva.Dispensada 

a intimação pessoal da sentença em relação a acusada Patrícia Sinara de 

Jesus Lima (STJ - RHC: 53867 SP 2014/0305057-0, Relator: Ministro 

GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 03/03/2015 ).Expeça-se o necessário e 

arquivem-se os autos em seguida.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 702310 Nr: 13118-04.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616

 1. ANTECIPA-SE a audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de 

fevereiro de 2.020, às 13:00 horas.

2. Intimem-se as partes, as testemunhas e o acusado.

3. CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

4. SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 334399 Nr: 5215-30.2010.811.0064
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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): VITOR HUGO ALVES DA FONSECA, 

ADMILSON RODRIGUES, VALDEMAR MARTINS DO CARMO, CLEBER 

ALVES OU CLEBERSON ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:, EDMAR 

GOMES DE VASCONCELOS - OAB:13.612-MT, ELSON REZENDE DE 

OLIVEIRA - OAB:12.452 MT, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - 

OAB:9556-MT

 I – Recebe-se a apelação interposta pela DPE (fls. 461) porquanto 

presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade na representação 

e sucumbência) e intrínsecos (legitimidade, capacidade e interesse 

recursal), sendo que, eventual pagamento de custas é relegado para a 

fase do art. 804 do CPP.

II – Nos termos do art. 600 do CPP, vista dos autos a DPE para, no prazo 

de 08 (oito) dias apresentar razões, após, vista dos autos ao MPE para no 

prazo sucessivo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

III – Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o 

recurso interposto.

IV – Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 663568 Nr: 12038-73.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDMS, VSS, IS, KAM, CNDO, RMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS - OAB:21614/O, IGOR 

DJAMILER MENDES SANTOS - OAB:14525, MARCELO AGDO 

CRUVINEL - OAB:11.834 MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:OAB/MT 11.834, ROMULO BEZERRA PEGORARO - OAB:23871/O

 III – Dispositivo

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na 

denúncia para o fim de:

(a) condenar os acusados ITAMAR SIPRIANO, KARLA ALEXANDRA 

MAZZONI, VITOR SOUZA SILVA, REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO 

e CLEITON NOGUEIRA DE OLIVEIRA como incursos nas sanções penais 

do art. 157, § 2º, inc. I e II, ambos do CP;

(b) absolver os acusados ITAMAR SIPRIANO, KARLA ALEXANDRA 

MAZZONI, VITOR SOUZA SILVA, REINALDO SOUZA DE MELO SOBRINHO 

e CLEITON NOGUEIRA DE OLIVEIRA da imputação de infração ao art. 288 

do CP, com fulcro no art. 386, VII do CPP;

(c) condenar os acusados ITAMAR SIPRIANO, KARLA ALEXANDRA 

MAZZONI e ROSILENE MARINHO PARIZ como incursos nas sanções 

penais do art. 33, caput, c/c art. 40, Vi, ambos da Lei 11.343/06 COM as 

implicações da Lei 8.072/90;

(d) condenar os acusados ITAMAR SIPRIANO, KARLA ALEXANDRA 

MAZZONI e ROSILENE MARINHO PARIZ como incursos nas sanções 

penais do art. 35, caput, da Lei 11.343/06 SEM as implicações da Lei 

8.072/90;

(e) absolver os acusados ITAMAR SIPRIANO e KARLA ALEXANDRA 

MAZZONI da imputação de infração ao art. 2º, caput, da Lei 12.850/13, 

com fulcro no art. 386, V e VII do CPP;

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, 

inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, 

observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 

68).(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 693096 Nr: 5643-94.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLAYNE SALINA GARCIA, RAMON 

SANTOS SANTANA, EMERSON PEREIRA, ANGELICA JESUS BRITO, 

BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA, SUED ROMULO BEZERRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:, DRIELLE 

BIANCA SILVA ELOY - OAB:19.752, FABIO CELESTINO DA SILVA - 

OAB:22798-0/MT, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - 

OAB:15.193 MT, JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - OAB:4107/MT

 III – Dispositivo

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na 

denúncia para o fim de:

(a) condenar o acusado EMERSON PEREIRA como incurso nas sanções 

penais do art. 33, ‘caput’ c.c 40, VI da Lei 11.343/06 c.c 29 do CPB, COM 

as implicações da Lei 8.072/90;

(b) condenar o acusado BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA como 

incurso nas sanções penais do art. 33, ‘caput’ c.c 40, VI da Lei 11.343/06, 

COM as implicações da Lei 8.072/90;

(c) condenar os acusados SUED ROMULO BEZERRA GARCIA e RAMON 

SANTOS SANTANA como incurso nas sanções penais do art. 33, caput, 

da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90;

(d) condenar os acusados EMERSON PEREIRA, SUED ROMULO BEZERRA 

GARCIA, RAMON SANTOS SANTANA, BRUNO HENRIQUE DA SILVA 

CUNHA, KAROLAYNE SALINA GARCIA e ANGÉLICA JESUS DE BRITO 

como incurso nas sanções penais do art. 35 da Lei 11.343/06, SEM as 

implicações da Lei 8.072/90;

 (e) condenar o acusado EMERSON PEREIRA como incurso nas sanções 

penais do art. 299, ‘caput’ do Código Penal;

(f) absolver as acusadas KAROLAYNE SALINA GARCIA e ANGÉLICA 

JESUS DE BRITO da imputação de infração ao art. 33 da Lei 11.343/06 com 

fundamento no art. 386, II do CPP.

Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, 

inscrito no art. 5º, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, 

observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 

68).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 701836 Nr: 12757-84.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616-MT

 Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, 

pela manifesta improcedência das acusações, de modo que, nesta fase 

de cognição sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do 

CPP, razão por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de 

IAGO DA SILVA BARBOSA. COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia à 

Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia 

de Polícia responsável pelo inquérito policial. Designa-se audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22 de abril de 2.020, às 09h30, data 

única disponível. (...) Assim, fulcrando nas razões acima expostas e com 

arrimo no arts. 315 e 316, ambos do CPP, REVOGA-SE A PRISÃO 

PREVENTIVA a IAGO DA SILVA BARBOSA, qualificado nos autos, e, de 

conseguinte, fixa-se as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 

(a) não mudar de endereço e ausentar-se da Comarca sem prévia ciência 

deste juízo; (b) não praticar qualquer infração penal; (c) proibição de 

acesso ou frequência a bares, boates para evitar o risco de novas 

infrações; (d) manter o endereço atualizado, sob pena do processo seguir 

sem sua presença, se no caso de mudança de residência, não comunicar 

o novo endereço ao Juízo, nos termo do art. 367 do CPP; (e) comparecer 

na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 22 de abril de 

2.020, às 09h30. EXPEÇA-SE alvará de soltura, devendo o acusado ser 

posto em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 698401 Nr: 10306-86.2019.811.0064

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARLUCIA DIVINA RAFAEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINE B. E. CAMARGO 
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- OAB:OAB/MT 24938/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada Ana Carolina Brito Espindola Camargo - OAB/MT 

24938/O, referente ao inteiro teor da sentença de fls. 18/19.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 659703 Nr: 8743-28.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE ARANTES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16.330

 DispositivoPosto isso, julga PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia 

para o fim de condenar o acusado JOSÉ HENRIQUE ARANTES BATISTA, 

como incurso nas sanções penais do art. 33, ‘caput’ da Lei 11.343/06, 

COM as implicações da Lei 8.072/90.Em observância ao princípio 

constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5º, inciso XLVI 

da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado 

por nosso Código Penal (CP, 68).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 333059 Nr: 3870-29.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO MENDES DOS SANTOS, 

CRISTIANA TEIXEIRA GAMA, VALDETE CLEMENTINO DOS SANTOS, 

SERGIO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Luiz Alves Lopes - OAB:45.286, Rodrigo Rodrigues do 

Carmo - OAB:104.728

 Tendo em vista que o requerimento do Ministério Público Estadual 

encontra guarida no disposto no art. 451, II do NCPC, aplicado 

subsidiariamente ao processo penal, por força do art. 3º do CPP, 

DEFERE-SE o pedido de substituição da testemunha Fabiano Anderson 

Oliveira Martins pela indicada à fl. 466.

EXPEÇA-SE carta precatória à comarca de Cáceres/MT, visando a 

inquirição da testemunha indicada.

 Com o retorno das missivas, vista às partes para apresentação de 

memoriais finais.

Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 682915 Nr: 14029-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO MIGUEL SORIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Visando a adequação da pauta, excepcionalmente, REALOCA-SE a 

audiência de instrução e julgamento designada neste feito para o dia 29 de 

abril de 2.020, às 17:00 horas.

2. Intimem-se as partes, as testemunhas e o acusado.

3. CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

4. Deixa de promover a antecipação do ato por ausência de espaço em 

pauta da semana em curso, bem assim pela ausência de tempo hábil ao 

cumprimento.

5. Comunique-se, com urgência, ao(s) acusado(s) e testemunha(s), bem 

assim ao MPE e DPE.

6. SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 687362 Nr: 668-29.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS BONFIM MAIA ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944

 1. Visando a adequação da pauta, excepcionalmente, REALOCA-SE a 

audiência de instrução e julgamento designada neste feito para o dia 29 de 

abril de 2.020, às 13:00 horas.

2. Intimem-se as partes, as testemunhas e o acusado.

3. CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

4. Deixa de promover a antecipação do ato por ausência de espaço em 

pauta da semana em curso, bem assim pela ausência de tempo hábil ao 

cumprimento.

5. Comunique-se, com urgência, ao(s) acusado(s) e testemunha(s), bem 

assim ao MPE e a Defesa Técnica.

6. SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 686256 Nr: 17018-29.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCELO COSTA DE OLIVEIRA, 

VICTHOR CARLOS FREITAS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992, ONÓRIO GONÇALVESDA SILVA JUNIOR - 

OAB:12992

 1. Visando a adequação da pauta, excepcionalmente, REALOCA-SE a 

audiência de instrução e julgamento designada neste feito para o dia 29 de 

abril de 2.020, às 15:00 horas.

2. Intimem-se as partes, as testemunhas e o acusado.

3. CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser cumprido pelo 

Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

4. Deixa de promover a antecipação do ato por ausência de espaço em 

pauta da semana em curso, bem assim pela ausência de tempo hábil ao 

cumprimento.

5. Comunique-se, com urgência, ao(s) acusado(s) e testemunha(s), bem 

assim ao MPE e a Defesa Técnica.

6. SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 702795 Nr: 410-82.2020.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIEL VITOR VIEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 410-82.2020.811.0064 – Código: 702795.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

 NOTIFIQUE-SE o suspeito ADRIEL VITOR VIEIRA SANTANA para oferecer 

defesa preliminar por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (LD, 55).

Em analogia às previsões do art. 1.373, §3º, da CNGC, conste no mandado 

a obrigação de o Oficial de Justiça INDAGAR AO ACUSADO SE ELE 

PRETENDE CONSTITUIR ADVOGADO, a nomeação de advogado dativo ou 

de Defensor Público para o patrocínio de sua Defesa, especificando as 

razões na segunda hipótese, de tudo elaborando certidão o Meirinho.

Transcorrido o prazo sem resposta, conceda-se vista dos autos à 

Defensoria Pública, para oferecimento de DEFESA PRELIMINAR, devendo 

ser adotado imediatamente idêntico procedimento, caso desde logo 

informe o acusado que não irá contratar advogado para o patrocínio da 

defesa.

Com o cumprimento integral das presentes determinações, venham os 

autos CONCLUSOS para Juízo de recebimento da denúncia.

OFICIE-SE a Gerência de Identificação de Rondonópolis para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, realize procedimento visando à identificação pessoal 

do acusado Adriel Vitor.

OFICIE-SE aos Institutos de Identificação Estadual e Federal, à Polícia 
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Federal e ao Cartório do Distribuidor local para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, sejam encaminhado a este Juízo as respectivas certidões 

criminais em nome do acusado suspeito Adriel Vitor Vieira Santana 

indicando a data do trânsito em julgado, caso assim haja.

Oficie-se à Autoridade Policial quanto ao pedido de acesso aos dados do 

aparelho celular apreendido, já deferido em fls. 47/verso.

Ciência ao MPE.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Rondonópolis – MT, 05 de fevereiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 702818 Nr: 429-88.2020.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANNE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 429-88.2020.811.0064 – Código: 702818.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

 NOTIFIQUE-SE a suspeita JEANNE DE ALMEIDA para oferecer defesa 

preliminar por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (LD, 55).

Em analogia às previsões do art. 1.373, §3º, da CNGC, conste no mandado 

a obrigação de o Oficial de Justiça INDAGAR A ACUSADA SE ELA 

PRETENDE CONSTITUIR ADVOGADO, a nomeação de advogado dativo ou 

de Defensor Público para o patrocínio de sua Defesa, especificando as 

razões na segunda hipótese, de tudo elaborando certidão o Meirinho.

Transcorrido o prazo sem resposta, conceda-se vista dos autos à 

Defensoria Pública, para oferecimento de DEFESA PRELIMINAR, devendo 

ser adotado imediatamente idêntico procedimento, caso desde logo 

informe a acusada que não irá contratar advogado para o patrocínio da 

defesa.

Com o cumprimento integral das presentes determinações, venham os 

autos CONCLUSOS para Juízo de recebimento da denúncia.

OFICIE-SE a Gerência de Identificação de Rondonópolis para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, realize procedimento visando à identificação pessoal 

da acusada Jeanne.

OFICIE-SE aos Institutos de Identificação Estadual e Federal, à Polícia 

Federal e ao Cartório do Distribuidor local para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, sejam encaminhado a este Juízo as respectivas certidões 

criminais em nome da suspeita Jeanne de Almeida indicando a data do 

trânsito em julgado, caso assim haja.

Oficie-se ao Juízo da Comarca de Tangará da Serra para que informe, no 

prazo de 05 (cinco) dias acerca do cumprimento da carta precatória 

expedida para realização do estudo psicossocial. Decorrido o prazo, 

certifique-se.

Ciência ao MPE.

Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO.

 Rondonópolis – MT, 05 de fevereiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 694719 Nr: 7135-24.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JOSÉ AMORIM, GABRIEL KLIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614, DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS - OAB:21614

 Intimação do advogado DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS para apresentar as 

razoes recursais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 685638 Nr: 16472-71.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN FERREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos: 16472-71.2018.811.0064 – Código: 685638.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. RECEBE-SE a apelação interposta pelo Ministério Público (fls. 129) 

porquanto presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, 

adequação, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade na 

representação e sucumbência) e intrínsecos (legitimidade, capacidade e 

interesse recursal), sendo que, eventual pagamento de custas é relegado 

para a fase do art. 804 do CPP.

2. Nos termos do art. 600 do CPP, ABRA-SE vista dos autos ao MPE para, 

no prazo de 08 (oito) dias, apresentar razões e, após, INTIME-SE a DPE 

para no prazo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

3. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o 

recurso interposto.

4. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, 18 de fevereiro de 2020.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1000896-39.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. F. F. M. (PARTE RE)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 15 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

MARIA MAZARELO FARIAS PINTO PROCESSO n. 

1000896-39.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Medidas 

Protetivas]->MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) 

CRIMINAL (1268) POLO ATIVO: Nome: JHESSYCA SILVA PEREIRA 

Endereço: Rua Quatro, QUADRA 22 CASA 15, Jardim Residencial Mathias 

Neves, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78716-454 INDICIADO: Nome: 

SAMUEL FILIPE FERREIRA MACAUBA Endereço: AVENIDA ROSALVO 

FERNANDES FARIAS, 875, PRÓX. AO COMERCIAL CASTRO, JARDIM 

LIBERDADE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78715-728 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO INDICIADO, quanto ao DEFERIMENTO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado, em havendo necessidade, o Sr. Meirinho deverá proceder a 

citação do mesmo nos termos do disposto no Artigo 362 do Código de 

Processo Penal. MEDIDAS PROTETIVAS: "I – Proibição do agressor de se 

aproximar da ofendida fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros 

de distância entre eles, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais), em 

caso de descumprimento da medida (Art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº 

11.340/2006). II – Proibição do agressor de manter contato com a ofendida 

por qualquer meio de comunicação. III – Proibição ao agressor de 

frequentar a residência da ofendida e o local de trabalho dela, a fim de 

preservar a sua integridade física e psicológica, nos termos do Art. 22, 

inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006." Intime-se o ofensor, acerca da 

presente decisão, deixando-o ciente de que o descumprimento das 

determinações aqui constantes importará em motivo para a decretação de 
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sua prisão preventiva (se solto estiver) ou será empecilho para que se 

beneficie da liberdade provisória (se preso estiver), a teor do que dispõe o 

Artigo 313, III, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei Maria da 

Penha. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELIANE DE 

FATIMA KEHRWALD NUNES, digitei. RONDONÓPOLIS-MT, 19 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 692344 Nr: 4978-78.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ARAÚJO BARACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 692344

Vistos etc.

Considerando o teor da manifestação de fls. 87/88, intime-se o acusado, 

no endereço indicado à fl. 88, para que este informe se o advogado Dr. 

Getúlio Baldoino da Silva Terra Júnior inscrito na OAB/MT nº 15.193 

permanece patrocinando seus interesses na presente Ação Penal.

Em caso negativo, o acusado deverá informar se irá constituir novo 

advogado(a) ou se pretende ser assistido pela Defensoria Pública, 

devendo o mesmo informar ao Sr. Meirinho responsável pelo cumprimento 

do mandado.

Após, o cumprimento da deliberação, colha-se o parecer ministerial.

Em seguida, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 23 de outubro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 692344 Nr: 4978-78.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ARAÚJO BARACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 692344

Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fl. 95.

 Com efeito, intime-se o acusado por edital, para que regularize a 

representação processual.

Assim, decorrido o prazo sem manifestação nomeio o representante da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para patrocinar a defesa 

do acusado Francisco de Araújo Baracho.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de novembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 686161 Nr: 16929-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 686161

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fl. 73.

Com efeito, proceda-se a realização da citação do réu por edital, nos 

moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.

Após, decorrido o prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de novembro de 2019.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 704045 Nr: 1237-93.2020.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:20.438/MT

 (...) .ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial de fls. 40/44, 

INDEFIRO o pedido de fls. 25/30 e, consequentemente MANTENHO A 

PRISÃO PREVENTIVA do indiciado FLÁVIO ROBERTO DA SILVA, vez que 

permanecem os requisitos e fundamentos dos Artigos 312 e 313 I e III, 

ambos do Código de Processo Penal.Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 17 de Fevereiro de 2020.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 701762 Nr: 12693-74.2019.811.0064

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON2D, MCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Benedito da Silva - 

OAB:8511 MT

 Código: 701762

Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da decisão nos autos em apenso.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de Fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 693799 Nr: 6275-23.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON ARGUELHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14813

 Ação Penal: 6275-23.2019.811.0064 - Código: 693799.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 694785 Nr: 7198-49.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AILTON CORREIA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ação Penal: 7198-49.2019.811.0064 - Código: 694785.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 692518 Nr: 5156-27.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO GONZALES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ação Penal: 5156-27.2019.811.0064 - Código: 692518.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de dezembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 697510 Nr: 9684-07.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES DE MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ação Penal: 9684-07.2019.811.0064 - Código: 697510.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 
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interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de janeiro de 2020.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 697602 Nr: 9753-39.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEIR NUNES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT, Ilmar Sales Miranda - OAB:5.388/O-MT

 Ação Penal: 9753-39.2019.811.0064 - Código: 697602.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 21 de janeiro de 2020.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 692344 Nr: 4978-78.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ARAÚJO BARACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 692344

Vistos etc.

 Considerando a inércia do acusado, bem como a decisão proferida às fls. 

96, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 686161 Nr: 16929-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 686161

Vistos etc.

Considerando que o acusado foi devidamente citado por edital (fls. 75/78), 

manteve-se inerte, dessa forma, nomeio a Defensoria Pública, por seu 

digno Defensor Público, para patrocinar a defesa do acusado.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 06 de Fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 653211 Nr: 2794-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERIBERTO MARSAL LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MARTINS DIAS - 

OAB:19.875 MT

 Código: 653211

Vistos etc.

Inicialmente, AVOCO o feito a ordem para tornar sem efeito a decisão de 

fls. 132.

Entretanto, consigno que conforme entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, a intempestividade é mera formalidade, senão 

vejamos:

 “HABEAS CORPUS - OFERECIMENTO DE RAZÕES RECURSAIS FORA DO 

PRAZO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO RECEBIDO PELO MAGISTRADO 

– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PERTINÊNCIA - 

INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS - MERA IRREGULARIDADE 

– RECURSO DOS PACIENTES MEDIANTE TERMO NOS AUTOS QUANDO 

DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA- RECEBIMENTO DO 

RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER 

MINISTERIAL. A apresentação intempestiva das razões recursais constitui 

mera irregularidade, não impedindo o conhecimento do apelo, quando este 

é interposto pelo próprio apelante, a termo, no momento em que intimado 

pessoalmente da sentença condenatória, manifestando o seu desejo de 

recorrer. (RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018)

Dessa forma, RECEBO o recurso de apelação de fls. 129.

Assim, intime-se o apelante para que apresente as razões recursais no 

prazo legal.

 Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 12 de Fevereiro 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 701471 Nr: 12472-91.2019.811.0064

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAILA GAZALI NOGUEIRA LABRUNA, SGLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR LABRUNA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA VASCONCELLOS 

VAZ DE MELLO - OAB:65656

 Processo nº 12472-91.2019.811.0064 (Código 701471)

Vistos etc.

Analisando acuradamente os autos, verifica-se que a parte demandada 

compareceu espontaneamente ao processo, visto que, o requerido 

constituiu advogada nos autos, conforme nota-se pela procuração 

encartada à fl. 131.

 Diante disso, o ato da parte demandada caracteriza o seu 

comparecimento espontâneo, com base no principio da instrumentalidade 

das formas e o disposto no Artigo 239, § 1º do Código de Processo Civil.

 Portanto, avoco o feito à ordem e defiro o pedido de fl. 130, assim, nos 

termos do Artigo 107, II, do Código de Processo Civil abro vista a parte 

demandada, a fim de requerer o que de direito, isso no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Decorrido o prazo ora concedido, com ou sem a juntada do petitório 

pertinente, o que deverá ser certificado, conclusos para as providências 

cabíveis.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 12 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 702910 Nr: 496-53.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO ARAUJO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 496-53.2020.811.0064 – Código 702910

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Ré: Clodoaldo Araújo Borges

Data e horário: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020, às 18h14min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotora de Justiça: Grasielle Beatriz Galvão

 Defensor Público: Dr. Jardel Mendonça Santana Marquez

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio de sua Promotora de Justiça, da Defensoria Pública, da vítima e 

do acusado.

As partes pugnaram pela conversão dos debates orais em memoriais 

escritos.

Vistos etc.

Defiro o pedido de juntada da mídia contendo cópia dos áudios 

apresentados, nesta oportunidade, pela vítima Márcia Freitas Pereira, que 

se comprometeu em trazer em breve tempo.

Com a juntada da referida mídia, 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.

 Outrossim, considerando que o acusado já se encontra preso desde a 

data de 05 de janeiro do corrente ano, ou seja, há quarenta dias e uma 

vez concluídos os interrogatórios da vítima e dele próprio, e na certeza da 

exata compreensão de que o mesmo, uma vez segregado, ao que parece, 

demonstrou estar consciente de que deve realmente manter-se afastado 

da vítima, não só para em respeito à lei, mas também para garantir a sua 

liberdade provisória, e isto pôde ser sentida após esta magistrada interagir 

com o acusado, convocando- a responsabilidade, para que o mesmo 

atente ao fato de que sendo pai, inclusive de filha de dezenove anos, o 

valor da vida e da própria liberdade é igual para qualquer cidadão.

Assim, REVOGO o decreto preventivo, CONCEDENDO ao acusado 

LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, mas elencando as cautelares 

seguintes:

I – Comparecer(em) a todos os atos do processo (Artigo 319, VIII, do 

Código de Processo Penal);

 II - Não mudar(em) de residência, sem aviso prévio a este Juízo (Artigo 

319, IV, do Código de Processo Penal);

 III - Não frequentar(em) lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (Artigo 

319, II, do Código de Processo Penal);

IV – Proibição do agressor de se aproximar das ofendidas fixando o limite 

mínimo de 500 (quinehntos) metros de distância entre eles, sob pena de 

multa de R$ 100,00 (cem reais), em caso de descumprimento da medida 

(Art. 22, inciso III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

V – Proibição do agressor de manter contato com as ofendidas por 

qualquer meio de comunicação.

VI – Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e o 

local de trabalho dela, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica, nos termos do Art. 22, inciso III, “c”, da Lei nº 11.340/2006.

VII – Proibição de cometimentos de crimes;

 Em caso de descumprindo de alguma das medidas acima descritas, 

poderá ser decretada a prisão preventiva do acusado.

 Expeça-se o Alvará de Liberdade Provisória, observando-se, dentre 

outros, o disposto nos itens 7.15.3 e 7.15.5.2, ambos da CNGC.

Notifique-se a vítima para que tome ciência desta decisão (soltura do 

acusado), informando-lhe que qualquer agressão/ameaça por parte do 

acusado deverá ser imediatamente noticiada a este Juízo, para as 

providências cabíveis, notadamente a expedição de mandado de prisão 

preventiva.

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

Grasielle Beatriz Galvão

Promotora de Justiça

Jardel Mendonça Santana Marquez

Defensor Público

Clodoaldo Araújo Borges

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 703151 Nr: 653-26.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 703151

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 88/89) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 27/02/2020 às 

16h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 
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testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Outrossim, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com 

fundamento no Artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil (por analogia).

Por fim, consigno que, constam medidas protetivas (PJE) sob o nº 

1000466-87.2020.8.11.0003, envolvendo a vítima e o indiciado.

 Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de Fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 680613 Nr: 12140-61.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO PIROLA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172 MT, Caio Fellipe Batista VilaMaior - OAB:20699-0

 Intimação do advogado do réu para, no prazo de 05(cinco)dias, informar o 

endereço atualizado do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 689907 Nr: 2820-50.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRICO DIAS SULEMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYLANE BENEVIDES DA 

SILVA - OAB:23479/O

 Código 689907

Vistos etc.

RECEBO o recurso de Apelação de fl. 143, vez que devidamente 

certificada à tempestividade à fl. 145.

 Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 13 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 689925 Nr: 2836-04.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CARDOSO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO JOAQUIM QUINEBRE 

- OAB:12.196/OABMT

 Ação Penal: 2836-04.2019.811.0064 - Código: 689925

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de WESLEY CARDOSO GONÇALVES, 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos crime descrito Artigo 

129 , § 9º, do Código Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006.

 A exordial acusatória foi instruída com o Inquérito Policial nº 39/2019 (fls. 

04/44).

A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2019 (fl. 107/107 vº).

 O acusado foi devidamente citado em 06 de novembro de 2019 (fl. 112).

Os antecedentes criminais estão encartados à fl. 121.

A resposta à acusação veio instruída por documentos e está carreada às 

fls. 122/127.

Com vista dos autos, o Ministério Público, por seu digno Promotor de 

Justiça, opinou pelo não acolhimento das preliminares arguidas pela 

defesa, além de requer o prosseguimento dos autos, com a consequente 

designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 131/133).

É o relatório. Passo a decidir.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os argumentos da 

defesa não devem prosperar, a uma porque a decisão de fl. fl. 107/107 vº 

recebeu a denúncia sem qualquer ressalva; a duas porque para a 

propositura da Ação Penal são suficientes apenas indícios de autoria e da 

existência do crime, pois o Juízo de certeza deve vir quando da sentença, 

registrando que nesta fase, ou seja, do recebimento da exordial 

acusatória.

 Igualmente, as demais matérias expostas na defesa são de mérito e sua 

verificação depende de regular instrução probatória, a fim de que, sob o 

manto do contraditório, sejam os fatos elucidados, de sorte que não se 

evidenciam as hipóteses descritas no Artigo 397 do Código de Processo 

Penal.

 Assim sendo, rejeito as alegações arguidas pela defesa, pois a denúncia 

é apta e suficiente para instaurar a persecução penal.

Outrossim, a denúncia não apresenta qualquer irregularidade e preenche 

os requisitos do Artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Os fatos foram devidamente descritos, o que possibilitou a apresentação 

da resposta à acusação e estão inseridos dentro de um período de tempo 

e de espaço.

 Havendo provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria 

por parte do acusado, não sendo atípicos os fatos descritos na denúncia, 

há justa causa para a instauração da Ação Penal, não havendo que se 

falar em absolvição sumária.

 Dessa forma, designo audiência de instrução para o dia 12/08/2020, às 

14h00min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta 

ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 do referido Código, bem como, 

se for o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o(a)

(s) acusado(a)(s). Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações do(a)(s) acusado(a)(s), de seu defensor, 

do Ministério Público, ofendido(a)(s), testemunha(s) e, se for o caso, do 

querelante e do assistente, requisitando-se, se necessário.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, depreque-se.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 690299 Nr: 3183-37.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MATHEUS RAMOS DOS SANTOS, Cpf: 

05356401108, Rg: 2563838-6, Filiação: Ivanilce Ramos da Silva e Nilton 

Cesar dos Santos, data de nascimento: 11/12/1996, brasileiro(a), natural 

de Rondonópolis-MT, solteiro(a), repositor/instalador de acessorios autom, 

Telefone 66 9900 0724. atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: INCORREU O DENUNCIADO NAS SANÇÕES DO ART. 69, 

129, §9º E 147 DO CP

Despacho: Código: 690299Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fls. 55.Com efeito, proceda-se a realização da citação do réu por edital, 

nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido o 

prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de Fevereiro de 2020.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliane de Fátima 

Kehrwald Nunes, digitei.

Rondonópolis, 13 de fevereiro de 2020

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 666845 Nr: 14921-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLADIMIR NEVES PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Jonas Pimentel Barbosa Neto - 

OAB:18454/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 14921-90.2017.811.0064 – Código 666845

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Ré: Wladimir Neves Portela

Data e horário: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020, às 17h14min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotora de Justiça: Grasielle Beatriz Galvão

 Defensor Público: Dr. Jardel Mendonça Santana Marquez

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio de sua Promotora de Justiça e da Defensoria Pública. Ausente 

o acusado.

As partes pugnaram pela conversão dos debates orais em memoriais 

escritos.

Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente 

intimado acerca da presente solenidade, consoante se verifica nas fls. 

128, não compareceu sem motivo justificado, razão pela qual, o processo 

seguirá sem a sua presença, na forma preconizada pelo Artigo 367 do 

Código de Processo Penal.

Ademais, 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

Grasielle Beatriz Galvão

Promotora de Justiça

Jardel Mendonça Santana Marquez

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665292 Nr: 13606-27.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 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: 13606-27.2017.811.0064 – Código 665292

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Ré: Rodrigo da Silva Brito

Data e horário: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020, às 13h45min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotora de Justiça: Grasielle Beatriz Galvão

 Defensor Público: Jardel Mendonça Santana Marquez

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio de sua Promotora de Justiça e da Defensoria Pública, por seu 

digno Defensor Público.

Vistos etc.

Ante o teor da certidão lançada pelo Sr. Oficial de Justiça à fl. retro, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público, por sua digna Promotora de Justiça, 

para que requeira o que de direito entender.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo - estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Grasielle Beatriz Galvão

Promotora de Justiça

Jardel Mendonça Santana Marquez

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 671504 Nr: 3868-78.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWALTER CUNHA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:OAB/MT 15.668

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ para que apresente memoriais finais, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 624683 Nr: 7150-66.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ARAUJO ALVES

 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
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JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 7150-66.2014.811.0064 – Código 624683

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Ré: Rafael Araújo Alves

Data e horário: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020, às 15h57min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotora de Justiça: Grasielle Beatriz Galvão

 Defensor Público: Jardel Mendonça Santana Marquez

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio de sua Promotora de Justiça, da Defensoria Pública, da vítima e 

do acusado.

As partes pugnaram pela conversão dos debates orais em memoriais 

escritos.

Vistos etc.

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

Grasielle Beatriz Galvão

Promotora de Justiça

Jardel Mendonça Santana Marquez

Defensor Público

Rafael Araújo Alves

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634978 Nr: 6192-46.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MOREIRA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Mingoti Rego - 

OAB:/MT Nº 15.093, Ingrydys Hananda Mingoti - OAB:, RONALDO 

BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9.521-B/MT

 Código 634978

Vistos etc.

RECEBO o recurso de Apelação de fl. 181, vez que devidamente 

certificada à tempestividade à fl. 184.

 Intime-se o Apelante para que ofereça as razões de recurso no prazo 

legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Em seguida, intime-se o Apelado para que ofereça as contrarrazões no 

prazo legal (Artigo 600, Código de Processo Penal).

Após, remetam-se os autos, com as homenagens de estilo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para apreciação e julgamento do presente recurso.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 13 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 657600 Nr: 6881-22.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL PEREIRA DE FARIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO OLIVEIRA RUY - 

OAB:13895

 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: 6881-22.2017.811.0064 – Código 657600

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Ré: Durval Pereira de Farias Filho

Data e horário: quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020, às 14h32min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotora de Justiça: Grasielle Beatriz Galvão

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio de sua Promotora de Justiça. Ausentes os demais.

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fl. 122, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público, por sua digna Promotora de Justiça, para que requeira o que de 

direito entender.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo - estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Grasielle Beatriz Galvão

Promotora de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649092 Nr: 9391-42.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON JOSÉ MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ação Penal: 9391-42.2016.811.0064 - Código: 649092

Vistos etc.

Inicialmente, chamo o feito à ordem e torno sem efeito à decisão de fl. 93. 

Desta forma, determino o desentranhamento da referida deliberação 

mediante certidão nos autos.

 Outrossim, DEFIRO o parecer do Ministério Público, assim sendo, intime-se 

a vitima Roseni Lopes de Souza conforme requerido na cota ministerial de 

fl. 88.

Portanto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 

11/08/2020, às 14h00min.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 14 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660233 Nr: 9180-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON DIEGO RIBAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA DE MORAES 

MENDONÇA - OAB:18324/E, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA - 

OAB:16.330-MT

 Processo nº 9180-69.2017.811.0064 – Código 660233.

Vistos etc.

 Inicialmente, DEFIRO o parecer do Ministério Público. Sendo assim, 

intime-se a vitima Kennidy da Silveira Silva conforme requerido na cota 

ministerial de fl. 195.

Portanto, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 
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07/04/2020, às 14h30min.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 14 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667236 Nr: 275-41.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 275-41.2018.811.0064 – Código 667236

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal em face do acusado JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 

LIMA, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática da 

conduta típica prevista no Artigo 147 do Código Penal, com observância ao 

disposto na Lei 11.340/06, pelos fatos constantes na denúncia de fls. 

04/06.

A denúncia foi recebida em 18/01/2018 (fls. 63/65).

Analisando os autos verifica-se certidão de óbito do acusado Reinaldo 

Ribeiro (fl. 104).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Passo a decidir.

Sem maiores delongas, consigno que o Artigo 107 do Código Penal elenca 

as hipóteses de extinção de punibilidade, sendo que, em seu inciso I, lista 

a hipótese dos autos (morte do agente).

ISTO POSTO, com fulcro no Artigo 107, inciso I, do Código Penal c/c Artigo 

62 do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

ESTATAL em face do acusado JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA, 

devidamente qualificado nos autos, em relação aos delitos que lhe foram 

atribuídos neste feito.

Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias.

Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do CPP.

Publique-se. Registre-se.

 Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 14 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 685691 Nr: 16513-38.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL WERMUTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT 5636-B

 Ação Penal: 16513-38.2018.811.0064 - Código: 685691

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de MIGUEL WERMUTH, qualificado nos autos, 

atribuindo-lhe a prática do crime descrito Artigo 129 , § 9º, do Código 

Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006.

 A exordial acusatória foi instruída com o Inquérito Policial nº 158/2018 (fls. 

04/30).

A denúncia foi recebida em 31 de outubro de 2019 (fl. 48/48 vº).

 Os antecedentes criminais estão encartados à fl. 53.

O acusado foi devidamente citado em 26 de novembro de 2019 (fl. 57).

A resposta à acusação está carreada às fls. 61/64.

Com vista dos autos, o Ministério Público, por seu digno Promotor de 

Justiça, opinou pelo não acolhimento das preliminares arguidas pela 

defesa, além de requer o prosseguimento dos autos, com a consequente 

designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 65/68).

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, quanto ao requerimento de aplicação do princípio da 

insignificância, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, confirmando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), decidiu que o princípio da insignificância não se aplica aos crimes 

de violência doméstica e familiar contra a mulher, mesmo que sejam 

praticados sem violência ou grave ameaça, conforme julgamento do 

Recurso de Apelação n Apelação nº 62285/2016, dessa forma, não 

havendo o que se falar em aplicação do princípio da insignificância.

 Ademais, analisando detidamente os autos, verifica-se que os demais 

argumentos da defesa não devem prosperar, a uma porque a decisão de 

fl. 48/48 vº recebeu a denúncia sem qualquer ressalva; a duas porque 

para a propositura da Ação Penal são suficientes apenas indícios de 

autoria e da existência do crime, pois o Juízo de certeza deve vir quando 

da sentença, registrando que nesta fase, ou seja, do recebimento da 

exordial acusatória.

 Igualmente, as demais matérias expostas na defesa são de mérito e sua 

verificação depende de regular instrução probatória, a fim de que, sob o 

manto do contraditório, sejam os fatos elucidados, de sorte que não se 

evidenciam as hipóteses descritas no Artigo 397 do Código de Processo 

Penal.

 Assim sendo, rejeito as alegações arguidas pela defesa, pois a denúncia 

é apta e suficiente para instaurar a persecução penal.

Outrossim, a denúncia não apresenta qualquer irregularidade e preenche 

os requisitos do Artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Os fatos foram devidamente descritos, o que possibilitou a apresentação 

da resposta à acusação e estão inseridos dentro de um período de tempo 

e de espaço.

 Havendo provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria 

por parte do acusado, não sendo atípicos os fatos descritos na denúncia, 

há justa causa para a instauração da ação penal, não havendo que se 

falar em absolvição sumária.

 Dessa forma, designo audiência de instrução para o dia 12/08/2020, às 

16h00min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta 

ordem, ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, 

se for o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o(a)

(s) acusado(a)(s). Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações do(a)(s) acusado(a)(s), de seu defensor, 

do Ministério Público, ofendido(a)(s), testemunha(s) e, se for o caso, do 

querelante e do assistente, requisitando-se, se necessário.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, depreque-se.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 14 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 696854 Nr: 9170-54.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA ZATTAR BATISTA, MARINELZA 

RODRIGUES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadia Giselly de Castro e 

Silva - OAB:12416/O

 Ação Penal: 9170-54.2019.811.0064 - Código: 696854

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de JOELMA ZATTAR BATISTA qualificada 

nos autos, atribuindo-lhe a prática dos crimes descritos no Artigo 1, II e § 

4º, II da Lei 9.455/97 e no Artigo 71 do Código Penal e em desfavor de 

MARINELZA RODRIGUES MORAES, já qualificada no processo, como 

incurso no Artigo 1, II e § 2º, § 4º II da Lei 9.455/97 e no Artigo 71 do 

Código Penal.

 A exordial acusatória foi instruída com o Inquérito Policial nº 346/2019 (fls. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 253 de 693



04/46).

A denúncia foi recebida em 13 de dezembro de 2019 (fl. 44/44 vº).

 As acusadas foram devidamente citadas em 29 de janeiro de 2020 (fl. 

51).

As respostas à acusação das indiciadas vieram instruídas com 

documentos e estão carreadas às fls. 52/84 e fls. 85/114.

Com vista dos autos, o Ministério Público, por seu digno Promotor de 

Justiça, opinou pelo não acolhimento das preliminares arguidas pela 

defesa, além de requer o prosseguimento dos autos, com a consequente 

designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 116/118).

É o relatório. Passo a decidir.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os argumentos da 

defesa não devem prosperar, a uma porque a decisão de fl. 44/44vº 

recebeu a denúncia sem qualquer ressalva; a duas porque para a 

propositura da Ação Penal são suficientes apenas indícios de autoria e da 

existência do crime, pois o Juízo de certeza deve vir quando da sentença, 

registrando que nesta fase, ou seja, do recebimento da exordial 

acusatória.

 Igualmente, as demais matérias expostas na defesa são de mérito e sua 

verificação depende de regular instrução probatória, a fim de que, sob o 

manto do contraditório, sejam os fatos elucidados, de sorte que não se 

evidenciam as hipóteses descritas no Artigo 397 do Código de Processo 

Penal.

 Assim sendo, rejeito as alegações arguidas pela defesa, pois a denúncia 

é apta e suficiente para instaurar a persecução penal.

Outrossim, a denúncia não apresenta qualquer irregularidade e preenche 

os requisitos do Artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Os fatos foram devidamente descritos, o que possibilitou a apresentação 

da resposta à acusação e estão inseridos dentro de um período de tempo 

e de espaço.

 Havendo provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria 

por parte das acusadas, não sendo atípicos os fatos descritos na 

denúncia, há justa causa para a instauração da Ação Penal, não havendo 

que se falar em absolvição sumária.

 Dessa forma, designo audiência de instrução para o dia 15/07/2020, às 

16h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta 

ordem, ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, 

se for o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o(a)

(s) acusado(a)(s). Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações do(a)(s) acusado(a)(s), de seu defensor, 

do Ministério Público, ofendido(a)(s), testemunha(s) e, se for o caso, do 

querelante e do assistente, requisitando-se, se necessário.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, depreque-se.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 14 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 698943 Nr: 10689-64.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13.301-A

 Ação Penal: 10689-64.2019.811.0064 - Código: 698943.

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face de ADILSON BORGES DOS SANTOS, 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos crimes descritos no 

Artigo 129, § 9º, do Código Penal, Artigo 147 , c/c Artigo 69, ambos do 

Código Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006.

 A exordial acusatória foi instruída com o Inquérito Policial nº 446/2019 (fls. 

04/48).

A denúncia foi recebida em 22 de outubro de 2019 (fl. 93/93 vº).

 O acusado foi devidamente citado em 07 de novembro de 2019 (fl. 112).

Os antecedentes criminais estão encartados às fls. 117/118.

A resposta à acusação está carreada às fls. 148/162.

Com vista dos autos, o Ministério Público, por seu digno Promotor de 

Justiça, opinou pelo não acolhimento das preliminares arguidas pela 

defesa, além de requer o prosseguimento dos autos, com a consequente 

designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 171/173).

É relatório. Passo a decidir.

 Analisando detidamente os autos, verifica-se que os argumentos da 

defesa não devem prosperar, a uma porque a decisão de fl. 93/93vº 

recebeu a denúncia sem qualquer ressalva; a duas porque para a 

propositura da Ação Penal são suficientes apenas indícios de autoria e da 

existência do crime, pois o Juízo de certeza deve vir quando da sentença, 

registrando que nesta fase, ou seja, do recebimento da exordial 

acusatória.

 Igualmente, as demais matérias expostas na defesa são de mérito e sua 

verificação depende de regular instrução probatória, a fim de que, sob o 

manto do contraditório, sejam os fatos elucidados, de sorte que não se 

evidenciam as hipóteses descritas no Artigo 397 do Código de Processo 

Penal.

 Assim sendo, rejeito as alegações arguidas pela defesa, pois a denúncia 

é apta e suficiente para instaurar a persecução penal.

Outrossim, a denúncia não apresenta qualquer irregularidade e preenche 

os requisitos do Artigo 41 do Código de Processo Penal.

 Os fatos foram devidamente descritos, o que possibilitou a apresentação 

da resposta à acusação e estão inseridos dentro de um período de tempo 

e de espaço.

 Havendo provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria 

por parte do acusado, não sendo atípicos os fatos descritos na denúncia, 

há justa causa para a instauração da Ação Penal, não havendo que se 

falar em absolvição sumária.

 Dessa forma, designo audiência de instrução para o dia 12/08/2020, às 

15h00min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à 

inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta 

ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 do referido Código, bem como, 

se for o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o(a)

(s) acusado(a)(s). Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações do(a)(s) acusado(a)(s), de seu defensor, 

do Ministério Público, ofendido(a)(s), testemunha(s) e, se for o caso, do 

querelante e do assistente, requisitando-se, se necessário.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, depreque-se.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 14 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 703279 Nr: 741-64.2020.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FLADIMIR GONZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLAUDIA TEIXEIRA 

BORGES - OAB:11471-1

 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

 Número do Processo: 741-64.2020.811.0064 – Código 703279.

Espécie: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO 

SUL
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Parte Ré: Luiz Fladimir Gonzatti

Data e horário: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020, às 14h19min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotora de Justiça: Grasielle Beatriz Galvão

Defensor Público: Jardel Mendonça Santana Marquez

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio de sua Promotora de Justiça, da Defensoria Pública e da vítima.

 Vistos etc...

Atingida a finalidade do ato deprecado, devolva-se a presente missiva 

com as homenagens deste Juízo e mediante as formalidades legais.

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

Grasielle Beatriz Galvão

Promotora de Justiça

Jardel Mendonça Santana Marquez

Defensor Público

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704038 Nr: 1230-04.2020.811.0064

 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: BADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHAS, ECVS, YVAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ADRIANA INOCÊNCIO DE 

MATOS - OAB:25.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do requerente para comparecer a Audiência de Conciliação, 

aprazada para o dia 17/03/2020, às 15h00min na Sala 01 do CEJUSC - 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Rondonópolis/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 645764 Nr: 6576-72.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETE BISPO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061

 ISTO POSTO, nos termos do Artigo 107, inciso IV, primeira figura, Artigos 

109, inciso VI c/c 110, § 1º e 119, todos do Código Penal Brasileiro e, 

ainda, Artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL em face do acusado DEUSDETE BISPO DE 

OLIVEIRA, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva 

estatal em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste 

feito.Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e seu 

Advogado, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público. Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a 

sem efeito, procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo 

Penal.Por fim, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual 

mandado de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, 

bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 17 de fevereiro de 2020. Maria 

Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 643790 Nr: 4945-93.2016.811.0064

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - 

OAB:MT - 8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT

 Processo: 4945-93.2016.811.0064 (Código 643790)

Vistos etc.

Certifique-se quanto à ausência de impugnação da parte executada.

Após, conclusos para as providências cabíveis.

 Às providências.

 Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 17 de fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 652049 Nr: 1621-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DIONATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 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: 1621-61.2017.811.0064 – Código 652049.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: Reginaldo Dionato da Silva

Data e horário: terça-feira, 18 de fevereiro de 2020, às 15h09min.

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. Reinaldo Antônio Vessani Filho

Advogada: Dra. Flávia Almirão dos Santos

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, da Advogada e do acusado.

Vistos etc.

Ante a não localização da vítima, consoante observa-se à certidão de fl. 

retro, lançada pelo Sr. Oficial de Justiça, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, para que requeira o 

que de direito entender.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Reinaldo Antônio Vessani Filho

Promotor de Justiça

Flávia Almirão dos Santos

Advogada

Reginaldo Dionato da Silva

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 656562 Nr: 5944-12.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DOS SANTOS MODONO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN - 

OAB:16715/A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO
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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: 5944-12.2017.811.0064 – Código 656562.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: José dos Santos Modono

Data e horário: terça-feira, 18 de fevereiro de 2020, às 13h54min.

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. Reinaldo Antônio Vessani Filho

Advogado: Dr. Olavo Cláudio Luvian

Aberta a audiência constatou a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do Advogado, da vítima e do 

acusado.

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, desistiu da oitiva 

da testemunha Durvalina Santos de Souza.

Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência da oitiva Durvalina 

Santos de Souza Chagas, realizado pelo Parquet nesta solenidade.

Ademais, ante a ausência da testemunha Aldair dos Santos Chagas, 

redesigno a solenidade para ter lugar no dia 08/04/2020, às 14h30min.

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

Reinaldo Antônio Vessani Filho

Promotor de Justiça

Olavo Cláudio Luvian

Advogado

José dos Santos Modono

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668564 Nr: 1356-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON MECIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:12104/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 1356-25.2018.811.0064 – Código 668564.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: Nilson Mecias de Oliveira

Data e horário: terça-feira, 18 de fevereiro de 2020, às 14h15min.

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. Reinaldo Antônio Vessani Filho

Aberta a audiência constatou a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do acusado e das testemunhas 

Ailton Cardoso e Sérgio Raimundo dos Santos. Ausente o advogado.

Vistos etc.

Inicialmente, tendo em vista que o causídico Márcio Antônio Garcia, inscrito 

na OAB/MT sob o nº 12.104, apesar de devidamente intimado, não 

compareceu na presente solenidade sem motivo justificado, assim, 

determino que oficie-se à OAB - Mato Grosso - 1ª Subseção de 

Rondonópolis, para que adotem as providências que entenderem 

necessárias.

Ademais, ante a referida ausência do patrono do acusado, redesigno a 

solenidade para ter lugar no dia 07/10/2020, às 14h00min.

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

Reinaldo Antônio Vessani Filho

Promotor de Justiça

Nilson Mecias de Oliveira

Acusado

Ailton Cardoso

Testemunha

Sérgio Raimundo dos Santos

Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 694961 Nr: 7372-58.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR ELIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Penal: 7372-58.2019.811.0064 - Código: 694961.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 26 de novembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 663827 Nr: 12294-16.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME FREIRE NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIME FREIRE NUNES, Cpf: 

01690972343, Rg: 31140394, Filiação: Miriam Vaz Freire e Francisco 
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Pereira Nunes, data de nascimento: 10/04/1985, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone (66) 99694-4310. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado 

JAIME FREIRE NUNES, devidamente qualificado nos autos, pela prática dos 

crimes descritos no Artigo 65, do Decreto Lei nº 3.688/41 (Lei das 

Contravenções Penais) e Artigo 147, na forma do Artigo 69, ambos do 

Código Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006.A seguir, passo à 

dosimetria da pena.Atenta ao princípio e garantia constitucional 

fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição 

Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado Jaime Freire 

Nunes. DO CRIME DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ARTIGO 65. 

DECRETO LEI Nº 3.688/1941):A pena prevista é prisão simples, de 15 

(quinze) dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de 

réis.Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, 

passo a dosar a pena: I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi 

acentuada, possuindo o mesmo total consciência da ilicitude do fato 

cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que 

teve.II – No tocante aos antecedentes o acusado não ostenta, ante teor da 

Súmula 444 STJ. III – Em relação à conduta social e personalidade do 

acusado não há dados para análise e laudo específico.IV – No que tange 

ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que o acusado ofendeu, 

perseguiu, perturbou a vítima, sem qualquer motivação aparente, 

demonstrando a banalidade da ação.V - As circunstâncias são inerentes 

ao tipo penal.VI – As consequências são graves, vez que a vítima 

registrou Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e 

angústias de toda ordem conforme amplamente narrado pela ofendida 

durante a instrução processual.VII - Quanto ao comportamento da vítima, 

esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.Diante 

da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo 

desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo 

legal, ou seja, em 01 (um) mês de prisão simples.Passando à segunda 

fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante descrita no Artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em 

ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, 

da Lei nº 11.340/2006, razão pela qual agravo a pena em 20 (vinte) dias 

de prisão simples. Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase 

da dosimetria, é a de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de prisão 

simples.Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, in casu, o acusado 

confessou que cometeu o crime de descrito no Artigo 65, do Decreto Lei 

nº 3.688/41, no entanto agregou ao seu depoimento tese defensiva, nada 

acrescentando em seu próprio beneficio.Outrossim, considerando que a 

confissão foi utilizada efetivamente como um dos elementos de convicção, 

impõem-se a aplicação da atenuante prevista no Artigo 65, inciso III, ‘d’, do 

Código Penal, por força da Súmula 545-STJ.Assim diminuo a pena em 10 

(dez) dias de prisão simples, chegando-se a pena 01 (um) mês e 10 (dez) 

dias de prisão simples.Na terceira e última fase da fixação da pena, 

verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. DO 

CRIME DE AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL):A pena prevista 

para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 

(um) a 06 (seis) meses, ou multa.Em cumprimento às diretrizes emanadas 

do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:I - Verifica-se que a 

culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo, total 

consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido 

com conduta diversa da que teve.II – No tocante aos antecedentes, o 

acusado não ostenta, considerando o teor da Súmula 444 Superior 

Tribunal de JustiçaIII – Observo que a conduta social e personalidade do 

acusado não há dados para análise e laudo específico.IV – No que tange 

ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem 

qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação;V - As 

circunstâncias são inerentes ao tipo penal.VI – As consequências são 

graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a Boletim de Ocorrência, 

além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem, conforme 

amplamente narrado pela ofendida durante a instrução processual.VII - 

Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a 

consecução da conduta criminosa.Diante da análise das circunstâncias 

judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a 

pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) 

meses e 15 (quinze) dias de detenção.Passando à segunda fase da 

dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no 

Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi 

cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 

5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.Por tais razões, agravo em 01 (um) mês 

e 10 (dez) dias a pena do acusado.Assim, a pena intermediária a que se 

chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 03 (três) meses e 25 (vinte e 

cinco) dias de detenção. Na terceira e última fase da fixação da pena, 

verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da 

pena.CONCURSO MATERIALPor fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do 

Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser 

somadas as penas dos delitos acima.ISTO POSTO, CONDENO o acusado 

JAIME FREIRE NUNES, a cumprir a pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de 

prisão simples, pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade 

(Artigo 65, Decreto Lei nº 3.688/41) e 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) 

dias de detenção pelo crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal), em 

regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já 

observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, 

cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara 

de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a 

aplicaçãoisolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 

11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a 

aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de 

cestas básicas.Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de 

liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código 

Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa 

conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave 

ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da 

pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do 

referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as 

circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao 

acusado, não autorizam a concessão do benefício.Ademais, FIXO o valor 

de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação dos danos causados 

pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo 

Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso 

Especial nº 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , bem como a orientação 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso .Em observância ao 

parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise 

da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente 

ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema 

de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma 

vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime 

ABERTO e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, 

submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o 

previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina 

convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, 

proporcionalidade).Sem condenação ao pagamento das custas. Intime-se 

a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme determinado no 

Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e o seu Advogado, 

ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma 

do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério Público. Certificado o 

trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor Local; 2) Oficie-se 

ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio 

Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome do réu no Rol dos 

Culpados (art. 393, inciso II, do CPP); e 5)Expeça-se Guia de Execução 

Penal, a ser distribuída à Vara de Execuções Penais desta Comarca (4ª 

Vara Criminal), procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Após, 

arquivem-se estes autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 20 de janeiro de 2020.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliane de Fátima 

Kehrwald Nunes, digitei.

Rondonópolis, 03 de fevereiro de 2020

Érica Sara Sodré Bortoloti Narloch Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 671212 Nr: 3597-69.2018.811.0064

 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): PAULO ROSA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 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: 3597-69.2018.811.0064 – Código 671212.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: Paulo Rosa de Sousa

Data e horário: terça-feira, 18 de fevereiro de 2020, às 16h38min.

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. Reinaldo Antônio Vessani Filho

Defensor Público: Dr. Jardel Mendonça Santana Marquez

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do Defensor Público e do acusado.

Vistos etc.

Ante o teor do ofício de fl. retro e, dada a manifestação de sua Excelência 

o digno Promotor de Justiça, no sentido de que tem interesse na oitiva da 

cunhada da vítima, identificada nesta data como sendo Maria José de 

Sousa, redesigno a solenidade para ter lugar no dia 08/10/2020, às 

15h30min.

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

Reinaldo Antônio Vessani Filho

Promotor de Justiça

Jardel Mendonça Santana Marquez

Defensor Público

Paulo Rosa de Sousa

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675821 Nr: 7706-29.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PEDRO MATIAS - 

OAB:18304/MT, NALDECY SILVA DA SILVEIRA - OAB:20.588 MT

 Código: 675821

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 

de Luciano Alves de Araújo, devidamente qualificado nos autos, por ter, 

em tese, perpetrado as condutas descritas nos Artigos 129, § 9º, 147 e 

163, todos do Código Penal, em concurso material de crimes (Artigo 69 do 

Código Penal), com as implicações do Artigo 5º, III, da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia que, em 07/06/2018, por volta das 20h30min, na 

residência comum, localizada na Rua Joaquim Novaes, nº 270, Bairro 

Jardim Ipê, Rondonópolis/MT, o acusado, com consciência e vontade, com 

socos, chutes, murros, empurrões e puxões de cabelo, ofendeu a 

integridade corporal e a saúde da companheira Mariely Souza Magalhães, 

provocando lesões corporais e com atos e arremessos violentos, 

danificou, destruiu, inutilizou e deteriorou o aparelho celular da vítima e, 

por palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a 

companheira, conforme BOPM 2018.180686 de fls. 3/4 e declarações 

vitimárias de fls. 11/12.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes e, como ele era 

motorista, ambos viajavam juntos. Consta ainda que, o denunciado usava 

droga.

Dispõe a denúncia que, no dia, hora e local dos fatos, após retornarem de 

viajem, a vítima foi para casa, o denunciado foi para a empresa e ambos 

se comunicam por mensagens. Passando um tempo, como o denunciado 

não respondia as mensagens, a vítima foi na empresa, o denunciado não 

gostou e ficou agressivo, sendo que a vítima voltou para casa.

 Infere-se que, após alguns minutos, o denunciado chegou na casa, 

discutiu com a vítima, puxou os cabelos dela, deu socos, murros, chutes e 

empurrões nela provocando lesões corporais.

Depreende-se que, não satisfeito, o denunciado tomou o celular dela, 

arremessou-o no solo, danificou, destruindo e inutilizou o aparelho e disse 

que a mataria. Acionada, a polícia militar prendeu o denunciado em 

flagrante delito.

 A vítima representou criminalmente o denunciado e solicitou medidas 

protetivas.

Interrogado, o denunciado negou os fatos.

 A denúncia foi recebida em 17/09/2018 (fls. 99).

 O acusado apresentou a resposta à acusação em 30/11/2018 (fls. 

113/114).

Durante a audiência de instrução e julgamento ocorrida em 24/10/2019, 

foram colhidas as declarações da vítima e, ao final foi realizado o 

interrogatório do acusado, além de ter sido declarada encerrada a 

instrução processual (fls.144/147).

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça, apresentou os 

memoriais finais, requerendo em suma, a condenação do acusado como 

incurso nos Artigos 129, § 9º e 163, ambos do Código Penal e a 

absolvição em relação ao crime descrito no Artigo 147 do citado codex, 

além de pugnar pela condenação nos danos materiais e morais, consoante 

consta de fls. 150/154.

A combativa defesa, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do 

acusado, tendo em vista que o casal reatou o relacionamento e, eventual 

condenação prejudicaria o acusado, inclusive, na vida profissional.

 Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o Artigo 129, § 5º, do 

Código Penal, o direito de apelar em liberdade (fls. 156/160).

É o que merece registro.

Trata-se, na espécie, de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo 

Ministério Público Estadual em face de Luciano Alves de Araújo, 

devidamente qualificado nos autos, por ter, em tese, perpetrado as 

condutas descritas nos Artigos 129, § 9º, 147 e 163, todos do Código 

Penal, c/c Lei 11.340/2006.

Inicialmente, verifica-se que o acusado era companheiro da vítima, possuía 

relação íntima de afeto, circunstância que, aliada ao fato da infração penal 

ocorrer no ambiente doméstico ou familiar, atrai a competência deste Juízo 

Especializado para conhecer, processar e julgar o feito.

Portanto, ante a pluralidade de delitos, passo a analisar individualmente 

cada fato delitivo.

DA LESÃO CORPORAL:

O delito em comento traz no seu dispositivo legal a seguinte redação:

“Artigo 129. Código Penal - Ofender a integridade corporal ou a saúde de 

outrem:

 [...]

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, 

ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação 

ou de hospitalidade: Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos”.

Desde logo, cabe asseverar, que o Superior Tribunal de Justiça aprovou a 

seguinte Súmula sobre Violência Doméstica:

“Súmula 542 – STJ: A ação penal relativa ao crime de lesão corporal 

resultante de violência doméstica contra a mulher é pública 

incondicionada”.

Desta forma, trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada, detendo, 

portanto, o Ministério Público Estadual a necessária legitimidade para o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Postas tais premissas, no caso vertente a materialidade do crime 

encontra-se estampada nos autos, mais precisamente no Boletim de 

Ocorrência, Laudo de Lesão Corporal nº 1235.A.18 e mapa topográfico 

para localização de lesões (fls. 95/98), corroborado pelas 

declarações/depoimentos colhidos na fase extrajudicial como em Juízo, 

tudo atestando a ocorrência do crime.

No que tange à autoria, verifico que está plenamente comprovada pelas 

provas orais colhidas no bojo dos autos, mormente pelas declarações da 

vítima que afirmou tanto na fase inquisitiva como judicial, de forma clara e 

inequívoca que foi agredida fisicamente por ele naquela ocasião.
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Assim, consigno que o depoimento da vítima colhido em sede extrajudicial 

encontra-se encartado às fls. 16/17.

Já em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima 

Mariley Soares Magalhães, ao ser inquirida em Juízo, declarou o seguinte 

(termo de comparecimento fls. 145 e mídia audiovisual de fls. 147): “in 

verbis”:

“(...) Que o acusado é marido da depoente; Que confirma que em junho do 

ano passado teve uns problemas com o acusado; Que a depoente que 

acionou a polícia militar; Que sofreu uma agressão; Que o acusado estava 

sob efeito de entorpecentes; Que já tinha discutido, porém, não daquela 

maneira; Que nunca tinha visto o acusado daquele jeito; Que acreditou que 

o acusado iria matar a depoente; Que estavam em casa a depoente e o 

acusado; Que acredita que o acusado estava sob efeito de 

entorpecentes; Que os filhos da depoente não estavam em casa; Que 

tinham acabado de chegar de viagem; Que o acusado chegou em casa de 

taxi e bem alterado; Que a depoente tinha ido embora de carro; Que não 

sabia como era quando o acusado estava drogado; Que o acusado 

chegou em casa xingando a depoente e muito nervoso; Que a vítima pediu 

para o acusado dormir no caminhão; Que o acusado agrediu a depoente 

fisicamente; Que empurrou na tentativa de se defender; Que ficou muito 

apavorada; Que ficou lesionada na boca e atrás; Que o acusado quebrou 

o aparelho celular da depoente; Que a depoente conseguiu correr; Que 

ficou com medo, abriu o portão e saiu; Que confirma a assinatura do termo 

de depoimento prestado perante a autoridade policial; Que não confirma 

que foi ameada de morte; Que achou que o acusado iria pegar a faca para 

matar a depoente; Que confirma ter recebido um soco no rosto e murros 

na cabeça; Que confirma que o acusado puxou a depoente pelos cabelos; 

Que o acusado não falou que iria matar a depoente; Que o acusado 

empurrava a depoente na direção da cozinha; Que o acusado desferiu 

chutes na depoente; Que sofreu vários golpes; Que em determinado 

momento o acusado foi no banheiro, oportunidade que a vítima saiu e 

acionou a polícia; Que confirma que o acusado atirou o celular da 

depoente contra o solo, sendo que o aparelho ficou totalmente trincado e 

fora de funcionamento; Que temia pela própria vida; Que o acusado ficou 

preso por aproximadamente sete dias; Que lutou com o acusado; Que a 

depoente ficou uns três meses separada do acusado, depois reataram o 

relacionamento; Que o acusado mudou, tem dois meses que não usa mais 

drogas; Que atualmente o acusado está afastado do trabalho por 

problemas de saúde; Que o acusado disse que não lembra de muita coisa, 

detalhes ele não lembra; Que o acusado mostrou mudança de 

comportamento; Que não tem vestígios de violência ou de agressividade; 

Que o acusado não lembra de ter agredido a depoente; Que no momento 

das agressões tentou se defender; Que apenas empurrou o acusado; 

Que tudo demorou em torno de cinco minutos; Que a depoente gritou 

pedindo socorro; Que quando a depoente conseguiu fugir, o acusado já 

estava mais calmo, contudo, não confiou ficar em casa com o acusado; 

Que esperou a polícia na rua; Que o acusado foi preso dentro de casa; 

Que ama o acusado; Que agora sente-se segura com o acusado;” (sic)

 Outrossim, observa-se que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, e III, da Lei nº 

11.340/2006, quando as palavras da ofendida adquirem especial 

relevância, ainda mais quando encontra-se coesa e harmônica com as 

provas produzidas nos autos.

 Esse é o entendimento, aliás, que se orienta a jurisprudência mais 

autorizada, vejamos:

 “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RELEVÂNCIA 

DA PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE INOCORRENTE. 1- Nos crimes de 

violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, 

já que normalmente não são cometidos na frente de terceiros. Depoimento 

firme e coerente desde a fase inquisitorial, no sentido de que o réu 

efetivamente a ameaçou. Veredicto condenatório mantido. 2-De outro viés, 

não prospera a tese de atipicidade da conduta, uma vez que a ofendida 

referiu que se sentiu ameaçada pelo réu, quando este a intimidou ao 

anunciar a possibilidade de...” (TJ-RS - ACR: 70048441406 RS, Relator: 

Francesco Conti, Data de Julgamento: 28/06/2012, Terceira Câmara 

Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2012) grifos 

nossos”

Já o acusado Luciano Alves de Araújo, ao ser interrogado em Juízo, sob o 

crivo do contraditório e da ampla defesa, declarou o seguinte (termo de 

comparecimento fls. 146 e mídia audiovisual de fls. 147):

“(...) Que já foi preso em outra oportunidade; Que foi preso como usuário; 

Que fazia uso de substância entorpecente, mas não com frequência; Que 

usava as drogas por fraqueza; Que o depoente está encostado por 

problemas de saúde; Que confirma que usava drogas na estrada; Que 

depois dos fatos descritos na denúncia, separaram-se, contudo, reataram 

o relacionamento; Que no dia dos fatos tinham acabado de chegar de 

viagem; Que ficou na empresa organizando as coisas do caminhão, carga 

e descarga; Que no dia dos fatos, não usou entorpecentes; Que confirma 

ter ficado nervoso, contudo, não usou drogas; Que a vítima estava em 

casa; Que a vítima mandou o acusado dormir no caminhão, pois iria sair e 

se divertir; Que acredita que a vítima estava com ciúmes; Que a vítima 

achava que o acusado estava usando drogas; Que foi tomado por ira; 

Que o depoente ligava para a vítima ir buscá-lo, contudo, ela não atendia 

as ligações; Que a vítima não queria que o acusado entrasse na 

residência, sendo que nesse momento, houve uma discussão e talvez 

tenha usado excesso de força; Que não lembra de ter agredido a vítima, 

tampouco ameaçado ela de morte; Que reafirma que estava nervoso; Que 

a vítima também estava nervosa; Que a vítima é ciumenta; Que não iria 

para a cozinha para pegar nada; Que não ia na cozinha pegar uma faca 

para matar ela; Que a vítima estava nervosa; Que não falou que iria matar 

a vítima; Que ficou preso por uma semana; Que a vítima procurou o 

acusado e voltaram a conversar; Que arrepende-se muito; Que não 

poderia ter empurrado ou machucado a vítima; Que agora dá preferência 

pelo dialogo; Que não está mais usando drogas há dois meses; Que junto 

com a vítima nunca usou drogas; Que a vítima sempre viaja com o 

depoente; Que já pagou o celular da vítima; Que ama muito a vítima; Que 

arrepende-se muito de todo o ocorrido; Que a vítima viaja junto com o 

depoente;”(sic)

 Diante disso, entendo que a Ação Penal encontra-se lastreada de provas 

satisfatórias e elucidativas acerca da materialidade e autoria do crime.

Além disso, o Laudo Preliminar de Exame de Lesão Corporal nº 1235.A.18, 

realizado na vítima Mariley Soares Magalhães tem o seguinte histórico:

 “Periciada afirma agressão física ontem pelas 19h00min. Nega 

atendimento médico e gravidez.” (sic)

E as descrições das lesões, cujo exame foi realizado pelo médico Dr. 

Márcio Landi dá conta de que (fls. 95/97):

 “- Equimose nas regiões: face vestibular do lábio superior à esquerda, 

carotidiana esquerda, supraclavicular esquerda, orelha esquerda, 

escapular esquerda, face posterior do terço superior do braço direito.

- Escoriação em face anterior do terço médio da coxa esquerda.” (sic)

Assim, verifica-se que a força do acusado em relação à indefesa vítima, 

foi imoderada e desproporcional.

 Ademais disso, não há que se falar em desclassificação para lesão 

corporal culposa, tendo em vista que o acusado assumiu o risco da 

conduta ao desferir os golpes, no dia dos fatos descritos na denúncia, 

com o único propósito de lesioná-la.

 Nesse mesmo sentindo, a conduta não se enquadra nos casos previstos 

para desclassificação de lesão culposa, conforme dispõe o Estatuto 

Penal.

 Consigno, outrossim, que em nenhuma hipótese é justificável a agressão 

à mulher, seja ela a que nível for, conforme plenamente estatuído pela Lei 

nº 11.340/2006.

Assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as 

respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que 

inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade 

ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em 

sentença.

DA AMEAÇA:

Inicialmente, não obstante tenha havido o recebimento da denúncia, após a 

instrução processual, como destacou o Ministério Público, os fatos ali 

descritos não foram comprovados.

Isso porque, há dúvidas em relação à ação praticada pelo denunciado, 

tendo em vista o depoimento da vítima prestado em Juízo, sobretudo, 

porque a ofendida afirmou que não foi ameaçada pelo acusado, que 

prestou a declaração perante a Autoridade Policial, pois estava muito 

amedrontada, tendo em vista que nunca tinha vista o réu daquele jeito.

 O acusado por sua vez, negou o crime de ameaça descrito na denúncia.

 Assim, ante a dúvida sobre o injusto penal, que deve ser interpretada em 

favor do acusado, a absolvição é medida que se impõe.

 Dessa forma, como se nota, não há prova suficiente para a condenação, 

a qual exige prova clara, inconteste e induvidosa acerca da autoria 

delitiva, hipótese inocorrente nos autos.

 Nesse sentido, não há que se cogitar condenação do acusado, tanto que 

as partes postularam ao final do processo pela sua absolvição, conforme 
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consta dos memoriais de fls. retro.

Portanto, não há outra alternativa, senão a de decretar a absolvição do 

réu quanto ao fato, em tese criminoso que lhe foi atribuído nesta presente 

Ação Penal, por ser esta a resposta estatal que se mostra a mais justa e 

adequada no caso vertente, diante da fragilidade do conjunto probatório 

existente, insuficiente para que este Juízo chegue, no exercício do seu 

livre convencimento motivado (ou persuasão racional), à imprescindível, 

inequívoca e segura conclusão de que seria de rigor a condenação do 

acusado.

 Por tais razões, bem como as demais explicitadas pelas partes em suas 

alegações finais, a absolvição do acusado quanto ao delito a ele imputado 

nestes autos é medida que se impõe, fundando-se no Artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal.

 DO CRIME DE DANO:

Nos termos do Artigo 163 do Código Penal, configura-se crime de dano 

qualificado:

 “(...)Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. (...)”

O crime de dano ocorre quando a ação delituosa ocasiona lesão ao bem 

juridicamente protegido. Nesse sentido a abalizada lição doutrinária de 

Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 13ª Ed., rev., at. e 

amp, Edit. RT, pág. 842) dispõe, “in verbis”:

“(...) É o prejuízo material ou moral causado a alguém por conta de 

deterioração ou estrago de seus bens. A constituição Federal 

expressamente dá proteção ao individuo que sofre dano, ao preceituar 

que é assegurada a indenização por dano material, moral ou a imagem 

(Artigo5º, v). Nesse contexto, entretanto é o dano referente à pessoa, 

não à coisa. O Código Penal, por sua vez, cuidando da proteção ao 

patrimônio – bem constitucionalmente protegido também – tipificou a 

conduta de quem destrói, inutiliza ou deteriora coisa alheia (...)”

 Ora, como se sabe, pretende-se atribuir ao acusado a prática do crime de 

dano no âmbito doméstico.

No caso vertente a materialidade do crime encontra-se estampada nos 

autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial, bem como 

corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos durante a 

instrução processual, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o 

referido delito ser atribuído ao acusado.

Na sequência, no tocante à comprovação da autoria, evidente afigura-se 

sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente demonstrada 

pelos depoimentos da vítima em sede extrajudicial e pelos demais 

elementos de provas produzidos nos autos.

 As declarações da vítima em fase extrajudicial, noticiando o crime de 

dano, são uníssonas, sem divergências, repletas de detalhes, seguras, 

coerentes e encontram-se encartado às fls. 16/17.

Já em Juízo, a vítima Mariley Soares Magalhães, ao ser inquirida em Juízo, 

declarou em suma o seguinte (termo de comparecimento fls. 145 e mídia 

audiovisual de fls. 147): “in verbis”:

“(...) Que o acusado quebrou o aparelho celular da depoente; (...) Que 

confirma que o acusado atirou o celular da depoente contra o solo, sendo 

que o aparelho ficou totalmente trincado e fora de funcionamento; (....) 

(sic”)

Por outro lado, o acusado Luciano Alves de Araújo, ao ser interrogado em 

Juízo, declarou que não se recorda exatamente como ocorreram o fatos, 

consoante depoimento anteriormente descrito.

 Além disso, o Laudo Pericial Criminal nº 200.2.05.2018.007880-01, 

elaborado no aparelho celular, tem o seguinte histórico: “in verbis”:

“Em atendimento à solicitação da autoridade supramencionada e 

cumprindo designação nº 200.2.05.2018.007880-01 da Gerência 

Criminalística de Rondonópolis, aos dezesseis dias do mês de junho do 

ano de dois mil e dezoito, o Perito Oficial Criminal Adriano Mendes 

Pacheco, presente nesta gerência de criminalística, a partir das 7h00min, 

realizou o exame macroscópico de um aparelho de celular alvo de danos, 

passando em seguida à redação do laudo, onde procurou expor tudo o 

que interessar possa.” (sic)

Assim, a perícia realizada pelo Perito Oficial Criminal Adriano Mendes 

Pacheco, tem a seguinte conclusão (fls. 93):

 “ Após a descrição e análise dos elementos, conclui o perito signatário 

que o aparelho celular examinado foi alvo de danos, não sendo possível 

determinar a época do evento e a maneira como os danos foram 

produzidos.” (sic)

Assim, in casu, o conjunto probatório composto pelo depoimento da 

testemunha e pelo laudo pericial, deixa evidente que o acusado praticou o 

delito de dano descrito na denúncia.

Sendo assim, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao 

acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, 

já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da 

culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente 

reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado 

LUCIANO ALVES DE ARAÚJO, já qualificado nos autos, com incurso no 

delito descrito nos Artigos 69, 129, § 9º e 163, todos do Código Penal, nos 

termos da Lei nº 11.340/2006, com as prerrogativas da Lei 11.340/2006 e 

ABSOLVÊ-LO do crime descrito no Artigo 147 do Código Penal, com 

fundamento no Artigo 386, VII, do Código Penal.

 A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da 

individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo 

a calcular a pena in concreto do acusado:

 DO CRIME DE LESÃO CORPORAL:

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código 

Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, 

passo a dosar a pena:

 I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total 

consciência da ilicitude do fato cometido.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta, ante o teor da 

Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

 III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há 

dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que 

lesionou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a 

banalidade na ação.

 V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a 

consecução da conduta criminosa, pois não causou nenhum mal a ele.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, 

sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser 

fixada no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.

 Passando à segunda fase da dosimetria da pena, não incide nenhuma 

circunstância agravante e/ou atenuante.

 Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou 

diminuição da pena.

 Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) 

meses de detenção.

DO CRIME DE DANO:

A pena prevista é detenção, de dois meses a um ano, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o 

mesmo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e 

deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes o acusado não ostenta, ante o teor da 

Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

 III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há 

dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que o 

acusado agindo com violência, danificou os pertences da vítima, sem 

nenhuma motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI – Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a 

consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, 

sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do 

mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço agravante 

descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o 

crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista 

no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, não se verifica nenhuma 

circunstância atenuante para ser reconhecida.

 Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a 

de 04 (quatro) meses de detenção.

 Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem 
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causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, de 04 

(quatro) meses de detenção.

 CONCURSO MATERIAL

Por fim, regida pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em 

consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado LUCIANO ALVES DE ARAÚJO, em 07 

(sete) meses de detenção, em relação aos crimes descritos nos Artigos 

69, 129, § 9º e 163, todos do Código Penal, nos termos da Lei nº 

11.340/2006.

Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto 

(Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do 

Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão 

fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que se torna impossível a aplicação isolada de pena de 

multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a 

conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção 

pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas 

restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o 

Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão 

quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, 

regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido 

dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias 

judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não 

autorizam a concessão do benefício.

Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de reparação 

dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do 

Código de Processo Penal.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de 

Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, 

verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão 

preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda 

que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição 

entre o cumprimento da pena em regime ABERTO e a manutenção ou 

decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais 

grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença 

condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de 

princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

ISENTO o réu ao pagamento das custas processuais, ante o teor do 

requerimento de fls. 116.

 Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e o 

Advogado, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público.

 Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) Lance o nome 

do réu no Rol dos Culpados (Artigo 393, inciso II, do Código de Processo 

Penal); e 5)Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.

Após, arquivem-se estes autos.

Publique-se. Registre-se.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 17 de Fevereiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 692793 Nr: 5417-89.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL ARRUDA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 5417-89.2019.811.0064 – Código 692793.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Ré: Daniel Arruda Ribeiro

Data e horário: terça-feira, 18 de fevereiro de 2020, às 15h53min.

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. Reinaldo Antônio Vessani Filho

Advogado: Dr. Ary da Costa Campos

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, do Advogado e do acusado.

Vistos etc.

Ante a informação trazida pelo patrono do acusado nesta oportunidade, 

de que a vítima Luzinete de Souza encontra-se detida por conta de 

acusação de participação em roubo majorado, conforme código de 

processo nº 704325, em trâmite na 2ª vara criminal desta comarca e, 

ainda, diante da não localização das testemunhas arroladas pelo Ministério 

Público, consoante observa-se à certidão de fl. 86, lançada pelo Sr. Oficial 

de Justiça, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, por seu digno 

Promotor de Justiça, para que requeira o que de direito entender.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, João Araújo – estagiário, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Reinaldo Antônio Vessani Filho

Promotor de Justiça

Ary da Costa Campos

Advogado

Daniel Arruda Ribeiro

Acusado

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 755405 Nr: 10533-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. THOMES COMÉRCIO DE MADEIRAS - ME, 

TRANSPORTES VERE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÊNIO FRANCO SILVA - 

OAB:4212/RO, MÁRIO GUEDES JUNIOR - OAB:190-A/RO, MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 Por esse motivo, JULGO PROCEDENTE a denúncia apresentada contra as 

acusadas D. F. THOMES COMÉRCIO DE MADEIRAS-ME, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 08.144.574/0001-45 e 

TRANSPORTES VERE LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob nº 11.340.255/0001-10, para o fim de condená-las às penas 

do artigo 46, Parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 760330 Nr: 13502-29.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANALTO DO NORTE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824

 Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu denúncia contra PLANALTO 
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DO NORTE MADEIRAS LTDA e JULIERME BORGES AZEVEDO, como 

incursos nas sanções do artigo 46, Parágrafo único, da Lei 9.605/98.

Narra a denúncia que: “... no dia 30.09.2014, a denunciada Planalto do 

Norte Madeiras Ltda, vendeu madeira sem licença válida outorgada pela 

autoridade competente. A denunciada comercializou madeira serrada em 

forma de tábua, viga curta e caibro curto na essência Copiuba e Cedro 

Marinheiro, para a empresa RJ BORGES MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, CNPJ 13.386.502/0001-44, localizada na cidade de Santa Helena de 

Goiás/GO, em desacordo com a GF-3 nº 1285 e NF nº 000.001.261 

emitidos.

Na sequência, o denunciado JULIERME BORGES DE AZEVEDO, 

transportou a madeira sem licença válida para todo o tempo da viagem 

outorgada pela autoridade competente.

Consta que, no dia 30/09/2014, por volta das 23:00h, na BR 364, km 211, 

em Rondonópolis/MT, a Polícia Rodoviária Federal abordou o caminhão 

Volvo/NL 12 360 4X2 EDC, placa MBU-9090/SC, acoplado ao semirreboque 

placas MIC-2862/SC e constatou divergência entre o produto florestal 

transportado e a documentação apresentada pelo motorista.

 (..)

Durante a vistoria “in loco” SEMA/MT constatou divergência entre os 

produtos transportados e os produtos especificados na Guia GF-3, vez 

que identificou 29,3295m3 de madeira serrada do tipo comprida acima de 

80cm, tendo sido ainda identificado pelo INDEA as essências florestais 

Champanhe, Abiurana e Tauari, configurando assim o crime ambiental de 

venda e transporte de madeira sem licença outorgada pela autoridade 

competente”.

O feito foi desmembrado em relação ao denunciado JULIERME BORGES DE 

AZEVEDO e remetido à Terceira Vara Cível desta Comarca para citação 

editalícia do acusado (fl. 207).

A denúncia foi recebida em 30.05.2018. A acusada apresentou defesa 

por meio do Defensor Público que atua nesta Comarca (fl. 213).

Na instrução criminal foi colhido depoimento das testemunhas arroladas 

pela acusação (fls. 224/226 e 231). O interrogatório do representante legal 

da empresa denunciada foi realizado à fls. 165/167.

Memoriais na forma escrita pela acusação e defesa (fls. 233/234 

238/239).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Consta da denúncia que a acusada praticou o delito capitulado no artigo 

46, Parágrafo único, da Lei 9.605/98, ocorrido no dia 30/09/2014, por volta 

das 23:00h, na BR 364, km 211, em Rondonópolis/MT, quando a Polícia 

Rodoviária Federal abordou o caminhão Volvo/NL 12 360 4X2 EDC, placa 

MBU-9090/SC, acoplado ao semirreboque placas MIC-2862/SC e constatou 

divergência entre o produto florestal transportado e a documentação 

apresentada pelo motorista.

 A denunciada comercializou madeira serrada em forma de tábua, viga 

curta e caibro curto na essência Copiuba e Cedro Marinheiro, para a 

empresa RJ Borges Material para construção Ltda, CNPJ 

13.386.502/0001-44, localizada na cidade de Santa Helena de Goiás/GO, 

sendo que na vistoria realizada pelos agentes de fiscalização ambiental foi 

constatado o volume de 29,3295m3 de madeira serrada do tipo comprida 

acima de 80cm, bem como as essências florestais Champanhe, Abiurana 

e Tauari, em desacordo com a GF-3 nº 1285 e NF nº 000.001.261 emitidos, 

os quais acobertavam o volume de 25,210m3 de madeira, das essências 

florestais Goupia glabra (Cupiuba) e Guarea sp (Cedro-marinheiro), 

apresentando divergência na volumetria e essência florestal.

 A defesa da denunciada alega insuficiência probatória para condenação 

e postula pela absolvição da acusada.

 In casu, comete o delito previsto no art. 46 da Lei n. 9.605/98, o agente 

que “Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, 

lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição 

de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem 

munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final 

beneficiamento:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, 

tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros 

produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da 

viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.” 

(grifei)

A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por meio do auto 

de infração nº 121719 (fl. 31); termo de apreensão nº 128044 (fl. 32); 

termo de depósito nº 128187 (fl. 33); auto de inspeção nº 1759 (fl. 30), 

auto de constatação/INDEA nº 041/2014 (fl. 34); além dos depoimentos 

testemunhais e demais provas circunstanciais.

 Verifica-se que os fatos cometidos pela denunciada, além de típicos 

(porque ajustado a um modelo legal de conduta proibida) e antijurídicos (já 

que contrário ao direito), são culpáveis.

Dessa forma, fica claro que a denunciada cometeu o delito tipificado no 

art. 46, Parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, visto que vendeu madeira em 

desacordo com a licença outorgada pela autoridade competente, de 

maneira que incidiu em pelo menos uma das condutas tipificadas no artigo 

citado acima.

Logo, constata-se que a denúncia foi baseada em um conjunto de provas 

seguras e coesas amealhadas ao longo da instrução e também na fase 

extrajudicial; provas essas que, examinadas concatenadamente, formam 

um conjunto harmônico mais do que necessário para sustentar o édito 

condenatório.

A respeito do assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - NULIDADE DA SENTENÇA - 

INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - 

INOCORRÊNCIA - DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO - 

PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA - OCORRÊNCIA - 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU - NECESSIDADE - USO DE 

DOCUMENTO FALSO - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - 

ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE 

DEMONSTRADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO, EM ESPECIAL PORQUE 

O ACUSADO CONFESSOU QUE PAGOU A PESSOA DESCONHECIDA PELA 

AQUISIÇÃO DA CNH SEM REALIZAR EXAMES REGULARES NO ÓRGÃO 

DE TRÂNSITO LOCAL - APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO DOCUMENTO 

FALSO AO POLICIAL OU A PEDIDO DESTE - IRRELEVÂNCIA PARA 

CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 48 DO 

TJMG - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMG - Apelação Criminal 

1.0301.07.027507-0/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA 

CRIMINAL)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE CNH FALSA - ABSOLVIÇÃO 

POR DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE - IMPOSSIBILIDADE - 

APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO MEDIANTE ORDEM DA AUTORIDADE 

POLICIAL - IRRELEVÂNCIA - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DO VALOR DA 

PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E DO DIA-MULTA - RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. 1. Não há que se falar em desconhecimento da ilicitude de sua 

conduta quando o réu admite que a adquiriu o documento de particular, 

mormente se restou evidenciado, ainda, tê-la comprado sem a prévia 

submissão a qualquer exame. 2. O agente que confessa livremente, e em 

pormenores, ter adquirido CNH adulterada, e passa a usá-la, comete o 

crime previsto no art. 304 do Código Penal, sendo irrelevante que sua 

apresentação à autoridade policial tenha sido espontânea ou mediante 

ordem. 3. Não havendo fundamentação idônea para a fixação acima dos 

mínimos legais, devem ser reduzidos os valores da prestação pecuniária e 

do dia-multa. 4. Recurso provido em parte. (TJMG - Apelação Criminal 

1.0313.10.017982-6/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA 

CRIMINAL)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO 

FALSA - ART. 304 DO CÓDIGO PENAL - APRESENTAÇÃO DO 

DOCUMENTO DE FORMA NÃO ESPONTÂNEA - IRRELEVÂNCIA - 

CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

 Para a configuração do crime de uso de documento falso é irrelevante 

que o documento seja apresentado de forma voluntária ou não ao agente 

policial. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.09.754918-2/001, Relator(a): 

Des.(a) Adilson Lamounier , 5ª CÂMARA CRIMINAL).

Sendo assim, comprovada a autoria e materialidade do delito previsto no 

artigo 46, Parágrafo único, da Lei 9.605/98, a condenação do agente é 

medida de rigor, não havendo que se falar, em contrapartida, em 

absolvição por ausência de dolo.

Portanto, caracterizado o dolo direto da conduta típica prevista no artigo 

46, da Lei nº 9.605/98, não há que se falar em absolvição e muito menos 

em atipicidade da conduta. Sendo que reconheço a conduta delitiva, e a 

autoria da prática do crime imposta aos denunciados.

Quanto à pessoa jurídica, a Magna Carta, em seu Artigo 225, prevê a 

tríplice responsabilidade da pessoa física ou jurídica pelo dano ambiental, 

estabelecendo sanções penais, administrativas e civis, podendo ser 

aplicadas cumulativamente.

O Direito Penal, considerado a ultima ratio, deve estar atento às mudanças 
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de paradigmas advindas da modernidade, adequando sua estrutura a 

essa nova realidade, tornando-se imperioso que ele seja mais atuante em 

face da criminalidade empresarial contra o meio ambiente. Este Direito tem 

por função proteger os bens e valores fundamentais da sociedade, punir 

os atos que perturbam a ordem pública, sendo suas sanções 

consideradas mais gravosas, por imprimirem maior repulsa social. Logo, 

deve atuar quando se trata da lesão de bens que dizem respeito a toda 

coletividade, que estão diretamente ligados à complexa cadeia biológica 

garantidora da vida humana no planeta.

A Teoria da realidade ou organicista, da qual pactuo, a qual considera que 

a pessoa jurídica tem uma personalidade real, dotada de vontade própria 

distinta de seus membros, nascendo da convergência da vontade deles, 

mediante deliberações e votos, com capacidade de agir e praticar ilícitos 

penais.

Destarte, conceber que a pessoa jurídica é apta a ter direitos e receber 

benefícios, e irresponsável penalmente, incapaz de responder pelos 

danos ambientais que produzir, seria inobservância ao princípio da 

equidade, bem como violação aos preceitos constitucionais, que visam, 

sobretudo, a tutela do direito coletivo ao meio ambiente equilibrado, sendo 

a responsabilização penal daquela uma exigência apta a salvaguardar 

esses direitos diuturnamente violados.

 Nesta esteira, vejamos:

“Penal. Processual Penal. Crime Ambiental. Art. 54, da Lei nº 9.605/98. 

Competência da Justiça Federal. Legitimidade passiva da pessoa jurídica. 

[...]. Havendo indícios de que os réus, pessoas físicas, praticaram crime 

ambiental, a fim de trazer algum proveito à pessoa jurídica da qual são 

representantes legais ou contratuais, é cabível também a 

responsabilização penal da referida pessoa jurídica, nos termos art. 225, § 

3º, da Constituição Federal e do art. 3º da Lei nº 9.605, de 1998. (TRF4 

7200 SC 0013157-10.2009.404.7200, Relator: Luiz Carlos Canalli).

A lei de crimes ambientais (Lei 9.605/98) previu, em seu artigo 3º, que 

para que essa responsabilidade seja atribuída a pessoa jurídica é 

necessário o preenchimento de dois pressupostos, quais sejam: o delito 

ambiental deve ter sido cometido pelo seu representante legal ou 

contratual, ou por seu órgão colegiado; bem como por interesse ou em 

beneficio da pessoa jurídica.

 No tocante às penas aplicadas às pessoas jurídicas quando cometem 

crimes ambientais contra a fauna, flora, contra a administração ambiental, 

poluição, dentre outros, prevê o artigo 21 da Lei 9.605/98 que poderão ser 

aplicados três tipos de pena, de forma isolada, alternativa ou cumulativa, 

quais sejam: multa, restritivas de direitos e de prestação de serviços à 

comunidade, variando de acordo com o caso concreto.

Conforme artigo 18 da Lei supramencionada, a pena de multa será 

calculada à luz dos critérios do Código Penal, sendo proporcional ao valor 

da vantagem econômica auferida e à capacidade econômica do infrator, 

podendo ser majorada até três vezes, caso não se mostre eficaz, mesmo 

que aplicada em seu valor máximo.

No tocante à pena de restrição de direitos, observa-se que a Lei de 

Crimes Ambientais traz as seguintes espécies:

a) Suspensão parcial ou total das atividades, quando estas não 

obedecerem às disposições legais ou regulamentares, referentes à 

proteção ao meio ambiente;

b) Interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade, quando 

algum destes estiver funcionando em desacordo com a autorização 

concedida, não possuir a devida autorização, ou agir com violação de 

disposição legal ou regulamentar;

c) Proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter 

subsídios, subvenções ou doações, que não poder exceder limite máximo 

de dez anos.

In casu, flagrante a prática de crime ambiental pela pessoa jurídica.

Por esse motivo, JULGO PROCEDENTE a denúncia apresentada contra a 

acusada PLANALTO DO NORTE MADEIRAS LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 36.935.393/0001-72, para o fim de 

condená-la às penas do artigo 46, Parágrafo único, da Lei nº 9.605/98.

Atento ao disposto no artigo 68, CP, e ao princípio constitucional da 

individualização da pena, passo a dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais dos artigos 6º da Lei 9.605/98 e 59 

do CP, verifico que a acusada agiu com culpabilidade normal; registra 

antecedentes; não possui registros que maculam sua conduta; motivos e 

circunstâncias judiciais não relevantes.

As consequências do crime são desfavoráveis, vez que se trata de crime 

potencialmente capaz de causar danos ao meio ambiente.

 Considerando o grau de reprovabilidade do crime ambiental e os reflexos 

frente à necessidade de preservação do meio ambiente, em razão da 

capacidade econômica da ré (empresa do ramo madeireiro no Estado de 

Mato Grosso, com atuação comercial no mercado nacional), fixo a pena de 

multa em 40 (quarenta) dias-multa, à razão de 01 (um) salário mínimo 

vigente à época dos fatos, que totaliza o montante de R$28.960,00 (vinte e 

oito mil novecentos e sessenta reais), bem como a uma pena restritiva de 

direito, consistente na proibição de contratar com o Poder Público, bem 

como dele obter subsídios, subvenções ou doações, pelo prazo de 05 

(cinco) anos.

O valor relativo à pena de multa aplicada deverá ser depositado na Conta 

Única vinculada ao processo para aplicação exclusiva em projetos 

ambientais aprovados neste Juízo.

 Transitada em julgado, tomem-se todas as providências, expedindo-se o 

Processo de Executivo de Pena.

Publique. Registre. Intimem. Cumpra, efetivando as comunicações de 

praxe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794720 Nr: 12252-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DA SILVA & CIA LTDA - ME, 

ANDERSON CLAYTON LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:, CARLA ANDREIA BATISTA - OAB:OAB/MT 18.808, 

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - OAB:15995

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos ao setor de 

Matéria para Imprensa, a fim de INTIMAR os advogados das partes para no 

prazo legal, apresentar alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 872672 Nr: 7528-06.2017.811.0003

 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): JOSE ALVES PEREIRA, JOSE ISIDORIO 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:OAB/MT20.487

 DECLARO nesta ESFERA CRIMINAL o PERDIMENTO dos bens 

apreendidos, consistente em 02 (DUAS) MOTOSSERRAS, MARCA STHIL, 

MODELO 660, e determino a sua doação à 2ª COMPANHIA DE POLÍCIA 

MILITAR DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS, na pessoa de 

seu comandante para utilização naquela Unidade Militar, na forma proposta 

pelo Parquet à fl. 59. A expedição do termo de doação fica condicionada à 

avaliação das motosserras, a ser realizada pela Oficiala de Justiça deste 

Juízo, em conjunto com os Policiais Ambientais deste JUVAM. Encaminhe 

cópia desta decisão à SEMA para conhecimento. Ciência ao Ministério 

Público.Intime-se e cumpra, expedindo o necessário.Rondonópolis, 13 de 

fevereiro de 2020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 828213 Nr: 5525-15.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L F SCHINEIDER MADEIRAS LTDA, MILTON 

ANTÔNIO DOS SANTOS MADEIRAS - EPP, MANDALA TRANSPORTE 

LTDA, LUIZ ANTÔNIO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SICHOSKI - OAB:18.867

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor do ofício à fl. 344, expeça-se carta precatória à 

Comarca de Barreiras/BA para oitiva da testemunha arrolada pela 

acusação Dante Gramacho dos Santos, no endereço declinado à fl. 344.

Depreque o interrogatório dos acusados Milton Antônio dos Santos 
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Madeiras-EPP e Luiz Antonio Zanatta, no endereço declinado, 

respectivamente, à fls. 347 e 352.

 Cumpra, expedindo o necessário.

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 26/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO que a servidora Letícia Lopes Lourenço, Técnica 

Judiciária-PTJ, matrícula 21133, designada Gestora Geral do Fórum da 

Comarca de Sinop, estará afastada de suas funções em virtude de 

Licença Médica, no período de 16 a 2 1.02.2020;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Rosimeiry Moraes Nunes, matrícula 11493, Técnica 

Judiciária-PTJ, designada Gestora Administrativa II, para exercer a função 

de Gestora Geral, em substituição legal, do Fórum da Comarca de Sinop, 

no período de 16 a 21.02.2020;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 19 de fevereiro de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010764-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. R. S. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. O. D. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010764-39.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RUI MIGUEL 

REIS SERIGADO DIAS REQUERIDO: FREDERICO DE OLIVEIRA DAUD Vistos 

em correição. Considerando a decisão de Id. 27390469 negando 

provimento ao recurso interposto, INTIME-SE a parte requerente para, em 

05 dias, preparar o feito, 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 indeferimento da inicial e consequente 

julgamento do feito sem resolução de mérito, pela inobservância dos arts. 

290, 291, 292, 319, inciso V, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 

485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 13 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006399-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-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))

 

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: 1006399-39.2019.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

5.000,00; Tipo: Cível. Parte Autora: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL 

DE SEGUROS Parte Ré: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS Nos termos do § 4º do Art. 

203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, foi remetido para 

publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que 

patrocina a(s) POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo legal, 

manifestar-se sobre o(a/s) petição e documentos que se encontra(m) 

nestes autos no(s) ID(s).(29139681). Sinop/MT, 19 de fevereiro de 2020. 

Assinado Digitalmente Lívia Furquim Rodrigues Queiroz de Souza Gestora 

de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 94858 Nr: 1890-68.2008.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO E INDÚSTRIA MATSUDA IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO GOMES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TADEU DAL AGNOL - 

OAB:10843-B/MT, FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB:MT - 

10.082/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em vista que os embargos de terceiros que suspenderam os 

efeitos desta cautelar em favor do veículo marca Dodge, modelo Dakota 

Sport ED C, placas JZB-5219, ano e modelo 1999, cor verde, chassi n.° 

937HLN2M6X3902249, RENAVAM n.° 723438102, diesel, foi julgada nesta 

data, manifeste-se a parte requerente em 10 dias, a prosseguir com o 

feito, pugnando o que for de seu interesse.

Calha lembrar, em observância aos princípios da segurança jurídica e da 

duração razoável do processo, que é vedada a suspensão da marcha 

processual por prazo indefinido. Ainda mais quando é postulada e 

deferida pela própria parte autora cuja suspensão, prima facie, milita em 

seu desfavor.

A parte requerente vem pedindo suspensão do andamento processual 

desde idos de 2008, cerca de 12 anos.

Desta forma, se nada for requerido ou novamente a suspensão for 

intentada, o feito poderá ser extinto, devido à perda de objeto.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184565 Nr: 5649-64.2013.811.0015

 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: ADROALDO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ZEFERINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:OAB/MT 9.669-A, LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE CARVALHO DOS 

REIS - OAB:14770/MT

 "Vistos em correição. Sem preliminares ou outras questões pendentes, 

declaro o feito saneado. Como pontos controvertidos fixo a) posse e 

domínio do veículo no ano de 2013; b) se há conluio do embargante com a 

empresa GP2 Comércio de Veículos; c) se houve negociação extrajudicial 

entre os envolvidos e o embargante vem pagando o embargado 

mensalmente; d) indicar a localização do veículo; etc. Mister que seja 

encaminhada diretamente a instrução do feito, por medida de economia e 

celeridade processual, a teor do que autorizam as normas do art. 357, 

inciso V, do CPC; e por respeito à razoável duração do processo, na 

forma do art. 5.°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Ademais, de 

acordo com os arts. 139, inciso V, e 359, ambos do citado digesto 

adjetivo, cabe a conciliação das partes a qualquer tempo. Por certo será 

intentada no início da audiência de instrução e julgamento. Defiro o 

depoimento pessoal da parte requerente e a prova testemunhal, cujo rol 

deverá vir aos autos em até 15 dias, a contar da publicação desta 

decisão, nos termos do art. 357, § 4. °, do CPC. Calha frisar que cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, hora e local da audiência, mediante carta com AR, juntando-se aos 

autos em pelo menos 03 dias antes da solenidade os comprovantes desta 
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intimação, facultado apresentá-las no ato independentemente de 

intimação, com os ônus por seu não comparecimento. Mas deve 

apresentar o rol em juízo no prazo sobredito. Forte no art. 455, §§ 1.º a 

3.º, do CPC. De ressalvar a possibilidade subsidiária de intimação judicial 

somente nas hipóteses do § 4.º do aludido dispositivo de Lei. Assim, 

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de abril de 

2020, às 15:00 horas. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218516 Nr: 17319-65.2014.811.0015

 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: EMANUELE CERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. MASTELLA NETO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, GREISSY CRISTINE THOMAZI FABER - 

OAB:18.485/MT, LETICIA MARIA BAO MASTELLA - OAB:18137-MT, 

WESLLEY BORMANN - OAB:12310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA MARIA BAO 

MASTELLA - OAB:18137-MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13154/MT

 Vistos em correição. Sem preliminares ou outras questões pendentes, 

declaro o feito saneado. Como ponto controvertido fixo se a exposição do 

escritório em veiculação em jornal gerou dano moral. Mister que seja 

encaminhada diretamente a instrução do feito, por medida de economia e 

celeridade processual, a teor do que autorizam as normas do art. 357, 

inciso V, do CPC; e por respeito à razoável duração do processo, na 

forma do art. 5.°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Ademais, de 

acordo com os arts. 139, inciso V, e 359, ambos do citado digesto 

adjetivo, cabe a conciliação das partes a qualquer tempo. Por certo será 

intentada no início da audiência de instrução e julgamento. Defiro o 

depoimento pessoal da requerente e a prova testemunhal, cujo rol deverá 

vir aos autos em até 15 dias, a contar da publicação desta decisão, nos 

termos do art. 357, § 4. °, do CPC. Calha frisar que cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e 

local da audiência, mediante carta com AR, juntando-se aos autos em pelo 

menos 03 dias antes da solenidade os comprovantes desta intimação, 

facultado apresentá-las no ato independentemente de intimação, com os 

ônus por seu não comparecimento. Mas deve apresentar o rol em juízo no 

prazo sobredito. Forte no art. 455, §§ 1.º a 3.º, do CPC. De ressalvar a 

possibilidade subsidiária de intimação judicial somente nas hipóteses do § 

4.º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

abril de 2020, às 13:30 horas. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193117 Nr: 14860-27.2013.811.0015

 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: JOAQUIM RIGHI, GENI RIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO NIEDERLE, JOSÉ NIEDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 "Vistos em correição. Sem preliminares ou outras questões pendentes, 

declaro o feito saneado. Como pontos controvertidos fixo a) se houve 

invasão dos animais dos requeridos na propriedade dos requerentes; b) 

se havia cerca quebrada; c) se os requerentes derrubaram árvores ou 

tiveram alguma outra ação para derrubar a cerca; d) os prejuízos gerados 

pela invasão dos animais; etc.

 Mister que seja encaminhada diretamente a instrução do feito, por medida 

de economia e celeridade processual, a teor do que autorizam as normas 

do art. 357, inciso V, do CPC; e por respeito à razoável duração do 

processo, na forma do art. 5.°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 

Ademais, de acordo com os arts. 139, inciso V, e 359, ambos do citado 

digesto adjetivo, cabe a conciliação das partes a qualquer tempo. Por 

certo será intentada no início da audiência de instrução e julgamento. 

Defiro o depoimento pessoal da parte requerente e a prova testemunhal, 

cujo rol deverá vir aos autos em até 15 dias, a contar da publicação desta 

decisão, nos termos do art. 357, § 4. °, do CPC. Calha frisar que cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, hora e local da audiência, mediante carta com AR, juntando-se aos 

autos em pelo menos 03 dias antes da solenidade os comprovantes desta 

intimação, facultado apresentá-las no ato independentemente de 

intimação, com os ônus por seu não comparecimento. Mas deve 

apresentar o rol em juízo no prazo sobredito. Forte no art. 455, §§ 1.º a 

3.º, do CPC. De ressalvar a possibilidade subsidiária de intimação judicial 

somente nas hipóteses do § 4.º do aludido dispositivo de Lei. Assim, 

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de abril de 

2020, às 13:30 horas. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274966 Nr: 13057-04.2016.811.0015

 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: ROBERVAL PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 "Vistos em correição. Sem preliminares ou outras questões pendentes, 

declaro o feito saneado. Como ponto controvertido fixo se houve compra e 

venda do veículo; etc. Mister que seja encaminhada diretamente a 

instrução do feito, por medida de economia e celeridade processual, a teor 

do que autorizam as normas do art. 357, inciso V, do CPC; e por respeito à 

razoável duração do processo, na forma do art. 5.°, inciso LXXVIII, da 

Constituição Federal. Ademais, de acordo com os arts. 139, inciso V, e 

359, ambos do citado digesto adjetivo, cabe a conciliação das partes a 

qualquer tempo. Por certo será intentada no início da audiência de 

instrução e julgamento. Defiro o depoimento pessoal das partes e a prova 

testemunhal, cujo rol deverá vir aos autos em até 15 dias, a contar da 

publicação desta decisão, nos termos do art. 357, § 4. °, do CPC. Calha 

frisar que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas 

por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, mediante carta com AR, 

juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias antes da solenidade os 

comprovantes desta intimação, facultado apresentá-las no ato 

independentemente de intimação, com os ônus por seu não 

comparecimento. Mas deve apresentar o rol em juízo no prazo sobredito. 

Forte no art. 455, §§ 1.º a 3.º, do CPC. De ressalvar a possibilidade 

subsidiária de intimação judicial somente nas hipóteses do § 4.º do aludido 

dispositivo de Lei. Assim, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 26 de março de 2020, às 15:00 horas. Defiro o pedido da 

Defensoria Pública de p. 52, intime-se o requerente pessoalmente para 

comparecer ao ato. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190352 Nr: 11803-98.2013.811.0015

 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: VALDIRENE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ROBALINHO ESTEVAM 

MORETTI - OAB:13.539 MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte devedora tivesse 

efetuado o pagamento das custas processuais devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 168579 Nr: 3535-89.2012.811.0015

 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: JOSE PIRES DE OLIVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO E INDÚSTRIA MATSUDA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIR SOUTO DE MORAES - 

OAB:7280/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o presente pedido, com 

resolução de mérito, alicerçado nos arts. 487, inciso I, e 490 do Código de 

Processo Civil, de modo que, reconheço a posse do veículo marca Dodge, 

modelo Dakota Sport ED C, placas JZB-5219, ano e modelo 1999, cor 

verde, chassi n.° 937HLN2M6X3902249, RENAVAM n.° 723438102, diesel, 

em favor do embargante José Pires de Oliveira, que evidenciou a sua 

regular propriedade, quer pela tradição, quer pela documentação 

apresentada, ainda que tenha gerado essa celeuma justamente por sua 

incúria em efetivá-la regularmente no DETRAN.Condeno a parte 

embargante a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% do 

valor atribuído à causa. Força dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, incisos I a IV, do 

citado Digesto Adjetivo. Resta, entretanto, suspensa a exigência dessas 

verbas por 05 anos, se não demonstrada pelos interessados a melhora da 

fortuna do embargante nesse período, afastando-o da condição de 

hipossuficiente em termos financeiros, quando restarão prescritas, em 

virtude de ele ser beneficiário da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 

3.°, do citado Digesto Adjetivo. 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, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas.P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 308230 Nr: 6330-22.2014.811.0040

 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): BELARMINO JOSE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Vistos em correição.[...] Desta forma, indefiro o pedido ministerial de p. 

235/236.De outro lado, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento.Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de dez (10) dias, valendo 

o silêncio como desinteresse em sua produção. Por fim, após tudo 

cumprido, façam-me os autos conclusos para julgamento antecipado da 

lide, saneamento do feito e designação de audiência, conforme o 

caso.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 203432 Nr: 5719-47.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES PAULO SLOVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCIANO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, JONAS MOLINARI ARAUJO - OAB:25.238-MT, 

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:OAB/MT 19.724-O, TIAGO 

PACHECO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a), Dr. Gerson Luis Werner, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184179 Nr: 5243-43.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAK TINTAS LTDA. - ME, JIANCARLO LEOBET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:43.624/RS, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A/MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT-13.245-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - OAB:23350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JIANCARLO LEOBET - 

OAB:MT/ 10.718, WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - OAB:23350

 INTIME-SE O ADVOGADO - DR. WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA, PARA 

QUE PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 234, 

§1º E 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208540 Nr: 9851-50.2014.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON LUIZ DULNIK, MARINDIA BERNARDI 

DULNIK, VALTER ALEXANDRE SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA 

CASATI - OAB:OAB/MT 19.724-O

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a), Dr.Rafael Lopes de Oliveira Casati, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e 

aplicação das penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160891 Nr: 8350-66.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINEIROS CONFECÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MONTE MOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - 

OAB:MT 24066/O

 "Vistos em correição. (...). Sem preliminares ou outras questões 

pendentes, declaro o feito saneado. Como pontos controvertidos fixo a) 

posse e domínio do veículo no ano; b) de que modo se deu a negociação 

do automóvel; c) como foi realizada a transação da construção do imóvel; 

d) maneira de pagamento; etc. Mister que seja encaminhada diretamente a 

instrução do feito, por medida de economia e celeridade processual, a teor 

do que autorizam as normas do art. 357, inciso V, do CPC; e por respeito à 

razoável duração do processo, na forma do art. 5.°, inciso LXXVIII, da 

Constituição Federal. Ademais, de acordo com os arts. 139, inciso V, e 

359, ambos do citado digesto adjetivo, cabe a conciliação das partes a 

qualquer tempo. Por certo será intentada no início da audiência de 

instrução e julgamento. Defiro o depoimento pessoal das partes e a prova 

testemunhal, cujo rol deverá vir aos autos em até 15 dias, a contar da 

publicação desta decisão, nos termos do art. 357, § 4. °, do CPC. Calha 

frisar que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas 

por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, mediante carta com AR, 

juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias antes da solenidade os 

comprovantes desta intimação, facultado apresentá-las no ato 

independentemente de intimação, com os ônus por seu não 

comparecimento. Mas deve apresentar o rol em juízo no prazo sobredito. 

Forte no art. 455, §§ 1.º a 3.º, do CPC. De ressalvar a possibilidade 

subsidiária de intimação judicial somente nas hipóteses do § 4.º do aludido 
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dispositivo de Lei.

 Assim, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

abril de 2020, às 14:30 horas. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221501 Nr: 588-57.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA, EZELINDA OLIVEIRA 

JOTON, MAURI JOTON, LUIZ ROGÉRIO SILVA, GRACIELA PULL BIF SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ 

- OAB:30890/PR, GERSON LUIS WERNER - OAB:OAB/MT 6.298-B, LUIS 

CARLOS CORTES - OAB:17.750/MT, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA 

CASATI - OAB:19724/O

 INTIME-SE O ADVOGADO - DR. RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI, 

PARA QUE PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, NOS TERMOS DO 

ART. 234, §1º E 2º DO NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223123 Nr: 1498-84.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANTIO INDÚSTRIAL E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROSAUER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI - 

OAB:OAB/MT 2.772-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 INTIME-SE A ADVOGADA - DRA. LILIANE ANDREA DO AMARAL DE 

PAULA, PARA QUE PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, NOS 

TERMOS DO ART. 234, §1º E 2º DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267579 Nr: 8107-49.2016.811.0015

 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: FASIPE - CENTRO EDUCACIONAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTOLOGIA E SAÚDE PIZZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUILHERME DUDA - 

OAB:OAB/PR 42473

 "Vistos em correição. Sem preliminares ou outras questões pendentes, 

declaro o feito saneado. Como ponto controvertido fixo de quem foi a 

culpa da rescisão contrato; etc. Mister que seja encaminhada diretamente 

a instrução do feito, por medida de economia e celeridade processual, a 

teor do que autorizam as normas do art. 357, inciso V, do CPC; e por 

respeito à razoável duração do processo, na forma do art. 5.°, inciso 

LXXVIII, da Constituição Federal. Ademais, de acordo com os arts. 139, 

inciso V, e 359, ambos do citado digesto adjetivo, cabe a conciliação das 

partes a qualquer tempo. Por certo será intentada no início da audiência de 

instrução e julgamento. Defiro o depoimento pessoal das partes e a prova 

testemunhal, cujo rol deverá vir aos autos em até 15 dias, a contar da 

publicação desta decisão, nos termos do art. 357, § 4. °, do CPC. Calha 

frisar que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as testemunhas 

por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, mediante carta com AR, 

juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias antes da solenidade os 

comprovantes desta intimação, facultado apresentá-las no ato 

independentemente de intimação, com os ônus por seu não 

comparecimento. Mas deve apresentar o rol em juízo no prazo sobredito. 

Forte no art. 455, §§ 1.º a 3.º, do CPC. De ressalvar a possibilidade 

subsidiária de intimação judicial somente nas hipóteses do § 4.º do aludido 

dispositivo de Lei. Assim, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 26 de março de 2020, às 16:30 horas. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159000 Nr: 6275-54.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA FURST MAZOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI FRISO, JOSE CARLOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT, VILSON BARIZZI - OAB:6.791-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O ADVOGADO - DR. VILSON BAROZZI, PARA QUE PROCEDA 

A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS (CARGA RÁPIDA), NOS TERMOS DO ART. 

234, §1º E 2º DO NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159940 Nr: 7278-44.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMIRO SILVIO STEGMANN, ANGELINA STEGMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOMERO CORRÊA DE ARRUDA FILHO, NOEMY 

OMETTO CORRÊA GUEDES PEREIRA, CONSTANTE OMETTO CORRÊA DE 

ARRUDA, RENATA GUEDES PEREIRA DE CASTRO, ROBERTA GUEDES 

PEREIRA SILVA, ANDRE GUEDES PEREIRA, MARCOS GUEDES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IBRAHIN CARDOSO - 

OAB:15479/MT, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CAMERLINGO - 

OAB:OAB/SP 104.857, ANDRE CAMERLINGO ALVES - OAB:OAB/SP 

104.857, GISLENE BARBOSA DA COSTA - OAB:OAB/SP 130.809, 

MARCO ANTONIO GUEDES PEREIRA - OAB:OAB/SP 104.335

 "Vistos em correição. A parte autora manifestou interesse na realização 

de audiência de conciliação. Sendo assim, o juiz impulsionará o processo 

de modo a encaminhar em tempo razoável solução integral de mérito, sem 

excluir da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direitos, a zelar pela 

lisura e boa-fé objetiva e a incentivar que todos os sujeitos processuais 

cooperem entre si, com isonomia e paridade de tratamento, 

incumbindo-lhe, dentre outras providências, promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição das partes, sem o descarte nem mesmo do auxílio de 

conciliadores ou mediadores judiciais. Força, entre outros, dos arts. 2.º a 

7.º e 139, inciso V, do CPC.

Aliás, a autocomposição e a dialeticidade não deixam de ser a tônica do 

processo civil em vigor, a exemplo dos arts. 3.º, §§ 2.º e 3.º, 7.º, 9.º, 10, 

165/175 e 334, todos do citado digesto adjetivo, a enfatizar a conciliação e 

a mediação como medida relevante e salutar para evitar ou solucionar 

litígios. Destarte, atento a manifestação de vontade da parte autora às p. 

270/271 e por um imperativo da Lei, visando a autocomposição das partes, 

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de março de 2020, às 

13:30 horas, a ser conduzida por este subscritor. As partes, 

pessoalmente, em regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores 

com específicos e expressos poderes de negociar e transigir, e 

obviamente seus procuradores, 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 art. 

334 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61010 Nr: 722-36.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTI DESIGN CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO OLIVEIRA LUCIALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8.932-MT

 Intime-se a advogada da parte executada para, no prazo legal, manifestar 

acerca das constrições realizadas às fls.182/187.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74913 Nr: 3299-50.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MANRICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Intime-se o advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça às fls.180, dando 

prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311483 Nr: 2482-32.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LEUCIR MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 Ante o retorno dos autos 127287 à Primeira Instância, intimem-se as 

partes para promoverem o devido prosseguimento, em 05 dias, 

requerendo e o que entenderem devido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249614 Nr: 18044-20.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:OAB-MT 19.727-O, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a juntada da resposta/extrato CNIB às fls. 45, intime-se o exequente 

para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117756 Nr: 10033-12.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENÇON & SILVA LTDA - RUMO NORTE 

TRANSPORTES, BRUNO HENRIQUE DA SILVA LORENCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 Intime-se o advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar o 

espelho atualizado do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119573 Nr: 11896-03.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE LOPES DA SILVA, KELLY CRISTIANE MARTINS 

GALANI, NEIVA PATUCCI CONTI, LUCENE FATIMA LONZYNSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON FUGIHARA, JEFERSON FUGIHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

JEFERSON FUGIHARA - OAB:17860 /MT

 Intime-se o advogado da parte exequente para, querendo, no prazo legal, 

manifestar acerca da petição acostada às fls.192/246.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79620 Nr: 7970-19.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJJ(C, RJJ, EFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Intime-se o advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar a 

planilha atualizada do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88811 Nr: 6191-92.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUINDANI INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS LTDA. 

- ME, IVOR LUIZ GUINDANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Ante a juntada da resposta/extrato CNIB às fls. 163/164, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173986 Nr: 9296-04.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Intime-se o advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar o 

espelho atualizado do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171669 Nr: 6785-33.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEP-UDE, JEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar a 

planilha atualizada do débito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000677-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GOMES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANIA BENEDIT SOUZA OAB - MT16224 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000677-87.2020.8.11.0015. AUTOR(A): MARLENE 

GOMES DA COSTA REU: AGEMED SAUDE S/A Vistos em correição. O 

comprovante de pagamento de id. 28843949 não consigna a que processo 

se refere e nem está acompanhado da guia de recolhimento respectivo, 

emitida via site do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a impossibilitar 

que este juízo a tenha como crível e vinculada a este processo, em função 

do valor da causa, que inclusive aparentemente o suposto valor recolhido 

não condiz com o que seria corretamente devido como custas e taxas 

judiciárias. O preparo da causa 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. 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, equivalendo 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, juntar a guia respectiva da taxa e das custas judiciais, 

comprovando, de outra forma, que o valor aparentemente recolhido pelo 

aludido boleto do id referido, além de permitir a conferência de 

regularidade desse preparo. Acaso não o fizer, sem prova do real 

preparo, será cancelada a distribuição e o processo será 

consequentemente extinto. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 19 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000269-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VINCENZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI MIGUEL REIS SERIGADO DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000269-67.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCELO 

VINCENZI EXECUTADO: RUI MIGUEL REIS SERIGADO DIAS Vistos etc. 

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, obediente à gradação legal do art. 835, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Está em primeiro lugar na ordem preferencial da 

Lei. Não deve ser olvidada que a execução é promovida em benefício da 

parte exequente, de modo menos oneroso para a parte executada, que 

por ela responde com todos os seus bens presentes e futuros (CPC, arts. 

789, 797 e 805). Assim, a penhora de dinheiro em espécie não sugere 

maior gravidade às partes e nem em detrimento da execução. Pelo 

contrário, atende melhor os interesses em jogo e a efetividade da 

prestação jurisdicional. Isto posto, defiro a pesquisa on-line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema BACENJUD, em nome da parte 

executada Rui Miguel Reis Serigado Dias, inscrito no CPF n.º 

747.355.191-49, até o limite do crédito em execução, na quantia calculada 

de R$ 370.859,39 (trezentos e setenta mil, oitocentos e cinquenta e nove 

reais e trinta e nove centavos). Se bloqueada alguma quantia, não sendo 

ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Caso a parte 

executada não apresente embargos no prazo legal ou se já escoado este 

lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir na forma do art. 854, §§ 2º e 3º e 

seus incisos, do CPC, certifique-se. Acaso apresentada alguma 

impugnação, diga a parte adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de 

execução de título extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de 

cumprimento de sentença (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se 

ainda possível, oferecidos os embargos do devedor, conclusos para sua 

análise. Não havendo a efetivação do bloqueio de valores ou caso seja 

insuficiente ou ínfimo (este a ser liberado), cabe à constrição pelo sistema 

RENAJUD, conforme postulado, subsidiariamente, tratando-se de ativos 

constantes do inciso V do art. 835 do CPC, sem outros prioritários no 

mesmo encadeamento da Lei. Destarte, defiro a pesquisa on-line, com 

ordem de indisponibilidade de veículos, por meio do sistema RENAJUD, 

compatíveis com o valor do crédito em execução. Se exitoso o bloqueio, 

determino seja feita restrição eletrônica no órgão de trânsito 

correspondente, vinculando-os a este processo, com vistas às partes 

para se pronunciarem em 05 dias. Se 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. 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. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002676-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO ALVES PORTO (EXECUTADO)

MAYUMI HARA COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002676-80.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: MAYUMI HARA COMERCIO DE TINTAS LTDA - 

EPP, IVO ALVES PORTO Vistos em correição. Pedido de penhora de 

dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em instituição financeira, 

que defiro, posto que obediente à gradação legal do art. 835, inciso I, do 

Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial 

da Lei. Assim tem sido o norte pretoriano (destaque em negrito): 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE DÉBITO. OFERECIMENTO DE BENS À 

PENHORA. INTEÇÃO DE GARANTIR O JUÍZO. ORDEM DE PENHORA. 

MANDADO DE CITAÇÃO. BACENJUD. 1. Está evidenciada a intenção do 

exequente de garantir o juízo da execução, para seu devido 

prosseguimento. 2. Não há notícia de que, citada, a executada tenha 

efetuado o pagamento do débito ou oferecido bens à penhora. 3. A ordem 

de penhora de bens deve constar no próprio mandado de citação, a ser 

cumprido pelo oficial de justiça (art. 829, § 1º0 do CPC). 4. A medida 

constritiva foi efetivado via Bacenjud após o decurso do prazo para 

pagamento, porquanto a penhora em dinheiro é preferencial, CF. Previsão 

do art. 835 do CPC”. (TRF 04ª R.; AG 5020280-25.2018.4.04.0000; Quarta 

Turma; Relª Desª Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha; Julg. 15/08/2018; 

DEJF 17/08/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título 

extrajudicial. Penhora de valores através do sistema bacenjud. Pedido de 

substituição por bem imóvel indeferido. Correta priorização da penhora de 

valores em dinheiro ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 

Observação da ordem legal prevista no art. 835, do CPC. Princípio da 

menor onerosidade que deve ser aplicado observando-se o interesse do 

credor. Ausência de demonstração de situação excepcional. Decisão 

mantida. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

1725488-5; Curitiba; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Maria Mercis 

Gomes Aniceto; Julg. 21/02/2018; DJPR 08/03/2018; Pág. 180). Não se 

olvide que a execução é promovida em benefício do credor, de modo 

menos oneroso para o devedor, que por ela responde com todos os seus 

bens e direitos, presentes e futuros. Não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional em tempo razoável. Aplicação, 

dentre outros, dos arts. 4.°, 6.°, 789, 797 e 805 do CPC. Logo, proceda-se 

à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizado em nome da parte executada Mayumi Hara 

Comércio de Tintas Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 05.687.485/0001-57; 

Ivo Alves Porto, inscrito no CPF sob n.º 515.005.319-87; até o limite do 

crédito em execução, na quantia calculada de R$ 770.813,28 (setecentos 
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e setenta mil, oitocentos e treze reais e vinte e oito centavos). Se 

bloqueada alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser 

logo liberada), tornada indisponível, determino seja transferida 

imediatamente para a conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a 

a este processo, quando restará formalizada a penhora, nos termos do 

art. 854, § 5º, do CPC. Caso a parte executada não apresente embargos 

no prazo legal ou se já escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se 

insurgir na forma do art. 854, §§ 2º e 3º e seus incisos, do CPC, 

certifique-se. Acaso apresentada alguma impugnação, diga a parte 

adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de execução de título 

extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de cumprimento de sentença 

(CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se ainda possível, oferecidos 

os embargos do devedor, conclusos para sua análise. Após, cumpridas 

as diligências retro, com ou sem sucesso, intime-se a parte exequente 

para, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006972-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELI MARIA DE OLIVEIRA BOENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006972-77.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ELI MARIA DE 

OLIVEIRA BOENO REU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos em correição. Em 

razões de inconsistências no sistema PJE, chamo o feito à ordem para 

REVOGAR em parte a decisão lançada no Id. 28552557, primeiro e 

segundo parágrafos, mantendo os demais na forma que foram lançados. 

Cumpra-se a determinação judicial de Id. 28552557. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000903-63.2018.8.11.0015

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:

ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000903-63.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: ROBERTO TREVISAN 

DE OLIVEIRA Vistos em correição. Pedido de penhora de dinheiro em 

espécie, em depósito ou aplicação em instituição financeira, que defiro, 

posto que obediente à gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de 

Processo Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei. 

Assim tem sido o norte pretoriano (destaque em negrito): “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE DÉBITO. OFERECIMENTO DE BENS À 

PENHORA. INTEÇÃO DE GARANTIR O JUÍZO. ORDEM DE PENHORA. 

MANDADO DE CITAÇÃO. BACENJUD. 1. Está evidenciada a intenção do 

exequente de garantir o juízo da execução, para seu devido 

prosseguimento. 2. Não há notícia de que, citada, a executada tenha 

efetuado o pagamento do débito ou oferecido bens à penhora. 3. A ordem 

de penhora de bens deve constar no próprio mandado de citação, a ser 

cumprido pelo oficial de justiça (art. 829, § 1º0 do CPC). 4. A medida 

constritiva foi efetivado via Bacenjud após o decurso do prazo para 

pagamento, porquanto a penhora em dinheiro é preferencial, CF. Previsão 

do art. 835 do CPC”. (TRF 04ª R.; AG 5020280-25.2018.4.04.0000; Quarta 

Turma; Relª Desª Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha; Julg. 15/08/2018; 

DEJF 17/08/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título 

extrajudicial. Penhora de valores através do sistema bacenjud. Pedido de 

substituição por bem imóvel indeferido. Correta priorização da penhora de 

valores em dinheiro ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 

Observação da ordem legal prevista no art. 835, do CPC. Princípio da 

menor onerosidade que deve ser aplicado observando-se o interesse do 

credor. Ausência de demonstração de situação excepcional. Decisão 

mantida. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

1725488-5; Curitiba; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Maria Mercis 

Gomes Aniceto; Julg. 21/02/2018; DJPR 08/03/2018; Pág. 180). Não se 

olvide que a execução é promovida em benefício do credor, de modo 

menos oneroso para o devedor, que por ela responde com todos os seus 

bens e direitos, presentes e futuros. Não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional em tempo razoável. Aplicação, 

dentre outros, dos arts. 4.°, 6.°, 789, 797 e 805 do CPC. Logo, proceda-se 

à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizado em nome da parte executada Roberto Trevisan 

de Oliveira, inscrito no CPF sob n.º 474.092.071-91; até o limite do crédito 

em execução, na quantia calculada de R$ 58.779,75 (cinquenta e oito mil, 

setecentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos), conforme 

planilha atualizada do débito de Id. 24503134. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal ou 

se já escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir na forma do art. 

854, §§ 2º e 3º e seus incisos, do CPC, certifique-se. Acaso apresentada 

alguma impugnação, diga a parte adversa em 05 dias, na hipótese de se 

tratar de execução de título extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de 

cumprimento de sentença (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se 

ainda possível, oferecidos os embargos do devedor, conclusos para sua 

análise. Após, cumpridas as diligencias retro, com ou sem sucesso, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001789-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANZIO COELHO MACIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001789-28.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: SANZIO COELHO MACIEL Vistos em correição. 

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que defiro, posto que obediente à gradação legal do 

art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar na 

ordem preferencial da Lei. Assim tem sido o norte pretoriano (destaque em 

negrito): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE DÉBITO. OFERECIMENTO DE 

BENS À PENHORA. INTEÇÃO DE GARANTIR O JUÍZO. ORDEM DE 

PENHORA. MANDADO DE CITAÇÃO. BACENJUD. 1. Está evidenciada a 

intenção do exequente de garantir o juízo da execução, para seu devido 

prosseguimento. 2. Não há notícia de que, citada, a executada tenha 

efetuado o pagamento do débito ou oferecido bens à penhora. 3. A ordem 

de penhora de bens deve constar no próprio mandado de citação, a ser 

cumprido pelo oficial de justiça (art. 829, § 1º0 do CPC). 4. A medida 

constritiva foi efetivado via Bacenjud após o decurso do prazo para 

pagamento, porquanto a penhora em dinheiro é preferencial, CF. Previsão 

do art. 835 do CPC”. (TRF 04ª R.; AG 5020280-25.2018.4.04.0000; Quarta 
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Turma; Relª Desª Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha; Julg. 15/08/2018; 

DEJF 17/08/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título 

extrajudicial. Penhora de valores através do sistema bacenjud. Pedido de 

substituição por bem imóvel indeferido. Correta priorização da penhora de 

valores em dinheiro ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 

Observação da ordem legal prevista no art. 835, do CPC. Princípio da 

menor onerosidade que deve ser aplicado observando-se o interesse do 

credor. Ausência de demonstração de situação excepcional. Decisão 

mantida. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

1725488-5; Curitiba; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Maria Mercis 

Gomes Aniceto; Julg. 21/02/2018; DJPR 08/03/2018; Pág. 180). Não se 

olvide que a execução é promovida em benefício do credor, de modo 

menos oneroso para o devedor, que por ela responde com todos os seus 

bens e direitos, presentes e futuros. Não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional em tempo razoável. Aplicação, 

dentre outros, dos arts. 4.°, 6.°, 789, 797 e 805 do CPC. Logo, proceda-se 

à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte executada Sanzio Coelho 

Maciel, inscrita no CPF sob n.º 667.526.471-00; até o limite do crédito em 

execução, na quantia calculada de R$ 152.122,77 (cento e cinquenta e 

dois mil, cento e vinte e dois reais e setenta e sete centavos), conforme 

planilha atualizada do débito de Id. 22786899. Se bloqueada alguma 

quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), 

tornada indisponível, determino seja transferida imediatamente para a 

conta “Depósitos Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, 

quando restará formalizada a penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do 

CPC. Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal ou 

se já escoado este lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir na forma do art. 

854, §§ 2º e 3º e seus incisos, do CPC, certifique-se. Acaso apresentada 

alguma impugnação, diga a parte adversa em 05 dias, na hipótese de se 

tratar de execução de título extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de 

cumprimento de sentença (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se 

ainda possível, oferecidos os embargos do devedor, conclusos para sua 

análise. Após, cumpridas as diligencias retro, com ou sem sucesso, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 17 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002400-83.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GALEAO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002400-83.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: GALEAO 

DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA. EXECUTADO: LUIS CARLOS DA SILVA 

Vistos em correição. Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em 

depósito ou aplicação em instituição financeira, que defiro, posto que 

obediente à gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo 

Civil, estando em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei. Assim tem 

sido o norte pretoriano (destaque em negrito): “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE DÉBITO. OFERECIMENTO DE BENS À 

PENHORA. INTEÇÃO DE GARANTIR O JUÍZO. ORDEM DE PENHORA. 

MANDADO DE CITAÇÃO. BACENJUD. 1. Está evidenciada a intenção do 

exequente de garantir o juízo da execução, para seu devido 

prosseguimento. 2. Não há notícia de que, citada, a executada tenha 

efetuado o pagamento do débito ou oferecido bens à penhora. 3. A ordem 

de penhora de bens deve constar no próprio mandado de citação, a ser 

cumprido pelo oficial de justiça (art. 829, § 1º0 do CPC). 4. A medida 

constritiva foi efetivado via Bacenjud após o decurso do prazo para 

pagamento, porquanto a penhora em dinheiro é preferencial, CF. Previsão 

do art. 835 do CPC”. (TRF 04ª R.; AG 5020280-25.2018.4.04.0000; Quarta 

Turma; Relª Desª Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha; Julg. 15/08/2018; 

DEJF 17/08/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título 

extrajudicial. Penhora de valores através do sistema bacenjud. Pedido de 

substituição por bem imóvel indeferido. Correta priorização da penhora de 

valores em dinheiro ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. 

Observação da ordem legal prevista no art. 835, do CPC. Princípio da 

menor onerosidade que deve ser aplicado observando-se o interesse do 

credor. Ausência de demonstração de situação excepcional. Decisão 

mantida. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (TJ-PR; Ag Instr 

1725488-5; Curitiba; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Maria Mercis 

Gomes Aniceto; Julg. 21/02/2018; DJPR 08/03/2018; Pág. 180). Não se 

olvide que a execução é promovida em benefício do credor, de modo 

menos oneroso para o devedor, que por ela responde com todos os seus 

bens e direitos, presentes e futuros. Não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional em tempo razoável. Aplicação, 

dentre outros, dos arts. 4.°, 6.°, 789, 797 e 805 do CPC. Logo, proceda-se 

à pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por meio do sistema 

BACENJUD, a ser realizada em nome da parte executada Luis Carlos da 

Silva, inscrito no CPF n.º 014.286.511-79, até o limite do crédito em 

execução, na quantia calculada de R$ 13.936,99 (treze mil, novecentos e 

trinta e seis e noventa e nove centavos), conforme planilha de cálculo 

apresentada no Id. 18693512. Se bloqueada alguma quantia, não sendo 

ínfima (hipótese em que deverá ser logo liberada), tornada indisponível, 

determino seja transferida imediatamente para a conta “Depósitos 

Judiciais” do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC. Caso a parte 

executada não apresente embargos no prazo legal ou se já escoado este 

lapso (CPC, art. 915) e nem se insurgir na forma do art. 854, §§ 2º e 3º e 

seus incisos, do CPC, certifique-se. Acaso apresentada alguma 

impugnação, diga a parte adversa em 05 dias, na hipótese de se tratar de 

execução de título extrajudicial, ou em 15 dias, se se tratar de 

cumprimento de sentença (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º; e 525, § 11); ou, se 

ainda possível, oferecidos os embargos do devedor, conclusos para sua 

análise. Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja desbloqueado 

valor ínfimo, defiro subsidiariamente a pesquisa on line, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do 

crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja 

feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a 

este processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 dias. 

Se aceito o bem constritado, penhore-se, mediante termo nos autos, 

intimando-se a parte executada, inclusive acerca do seu encargo como 

depositário judicial, ressalvada a possibilidade, justificadamente, de o bem 

ser entregue a parte exequente sob a mesma responsabilidade, qual seja, 

depositário judicial, na forma do art. 840, § 2º do CPC. Sobre a avaliação, 

digam as partes em 10 dias, sobretudo a credora se pretende adjudicação 

ou indicando desde logo a forma de alienação pretendida. Não sendo 

requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais atos de 

alienação pela forma que foi indicada. Após, cumprida as diligências retro 

mencionadas, pronuncie-se a parte exequente em 10 dias, requerendo o 

que lhe for de direito, também instada a cooperar e agir probidade e boa 

fé, pois o tempo urge, ainda mais para ela, a ser efetivado o direito em 

tempo razoável. Se permanecer inerte por prazo superior a 30 dias, 

renove-se sua intimação para dar andamento ao processo em 05 dias, 

sob pena de extinção por abandono. Nada requerendo, intime-se 

pessoalmente a parte exequente para seguir com o feito em 05 dias, 

consignando-lhe a mesma consequência, se não agir no referido prazo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000237-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO VERDE PARTICIPACOES S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT9173-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESSOR SEGUROS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000237-91.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Recebo o aditamento da inicial de ID 

29254718/29254725 e, consigno que procedi com a retificação da 

autuação a fim de que conste o novo valor atribuído à causa e a classe 

judicial correta. 1.1. Todavia, previamente a análise do pedido de tutela, 

determino a intimação da requerente, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, emende a 

inicial, a fim de formular pedido certo e determinado (art. 319, IV, CPC), 

indicando de maneira pormenorizada, a que se refere o pedido de tutela de 

evidência (item 1 do ID 28083762 - Pág. 29), sob pena de indeferimento do 

pedido. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007607-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMANN FRIEDERICHS NETTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONIKY APIO CARON OAB - MT24928/O (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO PJE: 1007607-92.2018 Exequente: Banco Bradesco 

Executado: HERMANN FRIEDERICHS NETTO Certifico que, decorreu o 

prazo determinado na decisão id., sem que fosse apresentado 

comprovante de quitação do débito pela parte executada citada conforme 

id. 22954245. Certifico ainda que, conforme autorizado pelo art. 152, inc. 

VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados 

da parte exequente manifeste nestes autos no prazo de quinze dias. 

Sinop, 19 de fevereiro de 2020 Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora 

Judiciária – Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007631-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEI APARECIDO AMARO (EXECUTADO)

MADERLU MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO PJE- 1007631-86.2019 Exequente: BANCO BRADESCO 

Executado: LUCINEI APARECIDO AMARO e outro Certifico que, decorreu o 

prazo determinado na decisão id., sem que fosse apresentado 

comprovante de quitação do débito pela parte executada citada conforme 

id. 21853711. Certifico ainda que, conforme autorizado pelo art. 152, inc. 

VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados 

da parte exequente manifeste nestes autos no prazo de quinze dias. 

Sinop, 19/02/2020 Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora Judiciária – Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007650-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1007650-92.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

CECILIA DA SILVA POLO PASSIVO:REU: ITAU UNIBANCO S/A CERTIDÃO 

Certifico que a contestação id. 27166263 é tempestiva e, conforme 

autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a impugná-la 

caso queira no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 19 de fevereiro de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004747-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BIAZON BASSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEREALISTA TELES PIRES EIRELI - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto a devolução da carta intimação, pela ECT com 

alínea "Mudou-se", (ID.29422327). Prazo: 15(quinze) dias

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007652-62.2019.8.11.0015

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:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1007652-62.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

GUIOMAR ANGELO DOS SANTOS POLO PASSIVO:REU: ITAU UNIBANCO 

S/A CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 27152061 é tempestiva e, 

conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a impugná-la 

caso queira no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 19 de fevereiro de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002950-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL FRUT FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN WAGNER RODRIGUES (REU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto a devolução da carta citação, pela ECT com 

alínea "Ausente", (ID.29423622). Prazo: 15(quinze) dias

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007655-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIGOR DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1007655-51.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA POLO 

PASSIVO:REQUERIDO: HIGOR DE SOUZA SILVA 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, ao teor da certidão id. 

23353804. Sinop-MT, 19 de fevereiro de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ 
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NAZARIO Gestor de Secretaria

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(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto a devolução da carta citação, pela ECT com 

alínea "Desconhecido", (ID.29431488). Prazo: 15(quinze) dias

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 179769 Nr: 560-60.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE NICOLASSA SOUZA PALÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBAS COUTO - 

OAB:OAB/MT 14546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:10212/MT, FELICIANO LYRA MOURA - OAB:21714/PE, 

LIGIA PREVIDELLI RABELO - OAB:MT/15.252-B

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) à executada, procedo ao bloqueio do montante e, para 

tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema 

Bacenjud.

2. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária providencie o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

3. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, determino a intimação do(a) executado(a), por meio de 

advogado constituído ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão.

4. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação.

5. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, consignando-se que a inércia 

ensejará na presunção de pagamento integral do débito (art. 526, § 3º, 

CPC).

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 196992 Nr: 98-69.2014.811.0015

 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: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUIS LAUXEN, GIULIANA DAL 

FORNO LAUXEN, NELSON LAUXEN, LOIVA TEREZINHA KRAMMES 

LAUXEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLI PEDREIRA 

VIANNA - OAB:82.780 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A

 Vistos etc.

1. Em atenção a petição de fl. 282, ressalto, mais uma vez, que não há 

“mandado de imissão na posse definitivo” a ser expedido, pois o presente 

feito foi extinto, sem resolução de mérito.

2. Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 160361 Nr: 7747-90.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL ANDRASAR LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLAN JONYS NETO ORTIZ VANDERLINDE - 

ME, ALLAN JONYS NETO ORTIZ VANDERLINDE, ANDREIA SZWED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO DRAUZIO SARRA - 

OAB:95057/SP, JANI ROSA LANDO - OAB:10137 OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Sabe-se que o Sistema Renajud não tem como finalidade a realização 

de penhora e sim, como estabelece o artigo 6º do seu regulamento, “(...) 

permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de 

transferência, de licenciamento e de circulação, bem como a averbação 

de registro de penhora de veículos automotores cadastrados na Base 

Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM”.

2. Outrossim, nos termos do artigo 839 do Código de Processo Civil, 

“considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos 

bens (...)”, razão pela qual mostra-se impossível a efetivação da penhora 

sem a prévia localização do bem, ônus do qual compete a parte 

exequente.

3. Assim, a fim de viabilizar os pedidos formulados na petição de fl. 116 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique a localização dos veículos 

descritos às fls. 94/95 e/ou formule os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de baixa na restrição e arquivamento.

4. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 13791 Nr: 3408-74.2000.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIECDADML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A

 Vistos etc.1. Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo 

Ministério Público do Estado do Mato Grosso em face de Amazonas 

Indústria e Comércio de Artefatos de Madeira, visando o recebimento do 

crédito consubstanciado na sentença proferida às fls. 49/56.(...)DECIDO.2. 

Rejeito, de plano, a alegação de impenhorabilidade, onde a executada 

sustenta que o bem objeto de penhora é instrumento indispensável de 

trabalho, pois não há nos autos quaisquer documentos probatórios aptos 

a corroborar com a assertiva da executada de que está inserida no 

Estatuto da Microempresa e que o veículo em questão é o único disponível 

para o exercício de sua atividade empresária.(...)2.2. Indefiro, ainda, o 

pedido de parcelamento pelas mesmas razões expostas na decisão de fls. 

202/202-verso.3. Defiro o pedido formulado pelo exequente à fl. 217 e, por 

conseguinte, com fulcro no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, 

determino a intimação da executada, por meio de seus advogados, para 

que, em 05 (cinco) dias, indique onde se encontra o veículo Fiat/ Strada 

Working CE, placa OAQ 7822, sob pena de aplicação de multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça de até 20% (vinte por cento) do valor 

atualizado do débito exequendo.4. Cumprida a determinação acima, 

intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, oportunidade em que deverá indicar conta bancária 

para transferência dos valores penhorados, sob pena de arquivamento.5. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.6. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 249793 Nr: 18171-55.2015.811.0015

 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
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 PARTE AUTORA: JOÃO LUCAS SOCREPPA, EDINALVA APARECIDA DOS 

SANTOS SOCREPPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 (...) Desta feita, indefiro, por ora, o pedido de revogação da antecipação 

de tutela concedida às fls. 73/75.2 (...) dou o feito por saneado. 2.2. Fixo 

os seguintes pontos controvertidos: 1) se há nulidade de cláusula(s) 

contratual(is); 2) se há responsabilidade da requerida na cobertura do 

tratamento do requerente nas modalidades pleiteadas; 3) a existência de 

dano moral indenizável e a sua quantificação.2.3. As partes ficam cientes 

de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos 

pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC).3 – Da inversão do ônus da prova: (...)Nesse contexto, inobstante 

esteja evidenciada a relação consumerista havida entre as partes, assim 

como a verossimilhança das assertivas contidas na exordial, verifico que 

o que se pretende provar na presente demanda obrigacional será através 

do contrato firmado entre as partes, laudos médicos, os quais já foram 

apresentados nos autos, razão pela qual, não há necessidade da 

inversão do ônus da prova.3.4. Assim sendo, indefiro a inversão do ônus 

da prova(...) Defiro a produção de prova oral (depoimento pessoal e 

testemunhal). Frisa-se, por oportuno, que o rol de testemunhas deverá ser 

indicado no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao art. 357, §4º, do 

Código de Processo Civil.4.2. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 14 de abril de 2020, às 14h00min. 4.3. Cabe aos advogados 

informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do dia, hora e 

local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação 

deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três dias da 

data da audiência, copia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (art, 455, § 1º, CPC).4.4. A inércia do 

advogado no que concerne à intimação das testemunhas importa na 

desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).5. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278307 Nr: 15022-17.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO LOPES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI PISSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETEVALDO CLEVERSON CANCIO 

BALBINO - OAB:18.827-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.1. Preconiza o artigo 292 do CPC 

que:“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da 

reconvenção e será: (...)II - na ação que tiver por objeto a existência, a 

validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 

rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; 

(...)V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido;VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles; (...)”. 2. Posto isso, em 

compulso aos autos, verifico que o requerente atribui à causa o valor de 

R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil. rais). Todavia, considerando que o 

proveito econômico pretendido em caso de eventual procedência da 

presente demanda, consiste na declaração de inexistência do aludido 

valor, bem como pedido de indenização por perdas e danos. Logo, a 

correção do valor da causa é medida que se impõe.2.1. Assim, com 

espeque no artigo 292, incisos, II, V, VI, §3º, e artigo 321, todos do CPC, 

determino a intimação do requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com a readequação do valor da causa, a fim de que conste 

o proveito econômico pretendido com eventual procedência da lide, 

indicando inclusive, o valor das perdas e danos, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2.2. Por conseguinte, verifico que a guia 

apresentada pelo requerente à fl. 120, faz menção apenas as custas 

judiciais. Todavia, tendo em vista que a ação em tela não se enquadra na 

previsão de isenção legal, disposta pelo artigo 413, inciso XVII, do 

Decreto-Lei nº 2.129/86.3. Nessa senda determino a intimação do 

requerente para que, no mesmo prazo do “item 2.1”, proceda ao 

recolhimento das custas processuais complementares, bem como à taxa 

judiciária, consoante estabelecido pelo “Manual dos Procedimentos de 

Arrecadação do Foro Judicial”, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução do mérito.4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos.5. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 238763 Nr: 11265-49.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIDES CAVENAGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro os pedidos formulados na petição de fl. 76 e, por conseguinte, 

determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição 

deste Juízo, visando a localização do atual endereço do réu Orides 

Cavenaghi e, para tanto, procedo a juntada aos autos dos extratos 

emitidos pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte requerida e cumprimento da liminar de busca e apreensão, nos 

moldes da decisão de fls. 33/33-verso.

 3. Restando infrutíferas as diligências do item “3”, intime-se a parte 

autora, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

5. Intime-se.

 6. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 151971 Nr: 307-43.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORI DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - 

OAB:32909/SP, LARISSA FALKEMBACH HODNIUK - OAB:11245/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Indefiro o pedido de fl. 144, uma vez que tais diligências já foram 

realizadas, consoante fls. 105/110, 126/128 e 131/133.

2. Certifique a Sra. Gestora se as tentativas de citação foram realizadas 

em todos os endereços obtidos juntos aos convênios (fls. 105/110, 

126/128 e 131/133).

2.1. Caso negativo, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o 

necessário para a citação da parte executada, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução de mérito.

2.2. Caso positivo, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, devendo observar o que dispõe o art. 256, § 3º e art. 830, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 74737 Nr: 3193-88.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SÃO CRISTÓVÃO 

LTDA., RICARDO LUIZ HUCK, JONAS JOSÉ FRANCO BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDAIR PETRY, LEONIR JOSÉ PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:OAB/MT 21.250-0, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT

 Vistos etc.

1. Defiro os pedidos de fl. 98. Destarte, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e remoção dos veículos Honda CG Titan 125 ES, placa JZH-5451 

e Ford Del Rey, placa JYM-6723, a ser cumprido no endereço indicado à fl. 

98, devendo estes serem entregues em mãos à parte exequente, que, 

desde já, nomeio como depositária fiel do bens eventualmente removidos 

(art. 840, § 1º, CPC).

2. Na sequência, intime-se a parte executada, por meio de seus 

advogados para que, querendo, se manifeste em 15 (quinze) dias acerca 

da penhora, sob pena de preclusão (arts. 841 c/c art. 272, “caput”, CPC).

2.1. Deverá a Sra. Gestora Judiciária certificar o decurso do prazo do item 

“2”, com ou sem manifestação.

3. Com o decurso do prazo acima, com sem manifestação, intime-se a 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de arquivamento.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 283421 Nr: 17950-38.2016.811.0015

 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: ADEMIR ALVES DA SILVA, CLEIDE APARECIDA OMODEI 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANCHES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PROD. AGROPECUÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:122800/SP

 Vistos em correição permanente.

1. Certifique a tempestividade da contestação apresentada às fls. 

113/130.

2. Intimem-se os embargantes, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da contestação (fls. 

113/130), sob pena de preclusão.

3. No mais, prossiga-se no cumprimento da decisão de fls. 110/110-verso, 

no tocante a realização da vistoria do imóvel, intimando-se o perito 

nomeado para apresentação de proposta de honorários periciais.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224387 Nr: 2366-62.2015.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON F. PADOVANI & CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ERNANE OLIVEIRA, EDUARDO DE 

MATTOS, LEONI REJANI DE MATTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601, ANDRÉ JOANELLA - OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO 

SPINDOLA - OAB:6416-B

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da autora para que 

no prazo de cinco (5) dias, recolha as guias da Carta Precatória a ser 

encaminhada para a Comarca de Barreiras-BA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186985 Nr: 8202-84.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARME PERFUMARIA E COSMÉTICOS LTDA, 

NIVANEI ANISIO BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Comprovada a cessão do crédito executado nos presentes autos (fls. 

149/150), defiro o pedido de fl. 123/verso e, por conseguinte, determino a 

retificação da D.R.A., procedendo-se a substituição do polo ativo, fazendo 

constar como exequente IResolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S/A, devidamente representada por seus advogados.

2. Cumprida a determinação acima, intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção do feito, sem resolução de mérito.

3. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 124125 Nr: 3338-08.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDUINO EBERLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. LAWALL RETIFICA DE MOTORES LTDA. 

EPP, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 Vistos em correição permanente.

1. Devidamente intimadas (fl. 185), as partes não manifestaram qualquer 

objeção, razão pela qual HOMOLOGO os cálculos judiciais apresentados 

às fls. 182/184.

2. Da leitura dos autos, verifico que a parte exequente postulou pelo início 

da fase de cumprimento de sentença em face “Banco do Brasil S.A. e 

Outra” (fls. 149/153) e, até o momento, não foi providenciada a intimação 

da executada C.M. Lawall Retífica de Motores Ltda. EPP para efetuar o 

pagamento da condenação.

2.1. Destarte, determino a intimação da executada C.M. Lawall Retífica de 

Motores Ltda. EPP, por carta com aviso de recebimento, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito, em 

conformidade com o art. 513, § 2º, inciso II c/c art. 523, “caput”, ambos do 

Código de Processo Civil.

2.2. Remeta-se a carta de intimação para o endereço constante à fl. 67.

3. Considerando que as executadas foram condenadas de forma solidária, 

determino a intimação da executada Banco do Brasil S/A, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento do débito remanescente, sob pena de penhora.

4. Cumpridas as determinações acima, certifique a Sra. Gestora o decurso 

do prazo para pagamento, observado o disposto no art. 274, parágrafo 

único do Código de Processo Civil.

5. Após, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de arquivamento.

6. Ao final, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 156483 Nr: 3546-55.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTINA HELENA IBRAHIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ERNESTO DEMARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Luis da Silva - OAB:16561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Diante da justificativa apresentada pela parte exequente, defiro o pedido 

de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código 

de Processo Civil, sem prejuízo de ulterior revogação. O benefício 

compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do 

Código de Processo Civil.

2. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio através do 

sistema Bacenjud, pois não foram localizados valores depositados em 

conta(s) bancária(s) pertencente(s) ao executado, conforme extrato de 

fls. 64/65, acolho o pedido formulado às fls. 72/75 e 81 e, por conseguinte, 

passo a localizar bens em nome do executado junto ao sistema Renajud.

3. Destarte, consigno que procedi à busca em nome da parte executada, 

por meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, uma 

vez que os veículos localizados já possuem restrição, conforme extrato 

em anexo.

4. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de arquivamento.

5. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 89242 Nr: 6591-09.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEU ORTIZ KERBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2.152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.1. Revogo a decisão de fl. 150, no 

tocante a nomeação de defensor público para realizar a defesa do 

executado, uma vez que compete a parte interessada o ônus de 

comparecer ao órgão e requisitar a assistência jurídica que lhe cabe.2. 

Considerando que o executado não se enquadra na hipótese do art. 103, 

parágrafo único, determino o desentranhamento da petição de fls. 

141/146.3. Dando prosseguimento ao feito, tendo em vista a 

impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores através do sistema 

Bacenjud, pois os valores encontrados em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) ao executado serão totalmente absorvidos pelo pagamento 

das custas da execução (art. 836, CPC), conforme fls. 139/139-verso, os 

quais procedi ao desbloqueio, conforme comprovante em anexo, acolho 

os pedidos de fl. 148 e, por conseguinte, passo a localizar bens em nome 

da parte executada junto aos sistemas Renajud e Infojud.(...).6. No mais, 

conforme consta dos autos, a parte exequente não tem conseguido 

satisfazer o seu direito pelos tradicionais meios executórios, portanto, a 

medida de inclusão no rol de devedores é o meio coercitivo mais eficaz 

para que o devedor cumpra a obrigação.6.1. Destarte, com fulcro no artigo 

782, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, determino a expedição de 

ofício ao SPC e SERASA para que promovam a inclusão do nome do 

executado Argeu Ortiz Kerber (CPF n. 074.509.409-06) no rol dos maus 

pagadores, devendo informar a este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

inclusão aqui determinada.7. Cumprida a determinação acima, intime-se a 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de arquivamento.8. Decorrido o prazo acima, 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.9. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 193493 Nr: 15257-86.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR RODRIGUES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Ante a informação do falecimento do executado Antenor Rodrigues de 

Castro (em anexo), determino a SUSPENSÃO do presente feito pelo prazo 

de 02 (dois) meses, a fim de regularizar sua representação processual, 

nos termos do artigo 313, inciso I, § 1º, c/c art. 313, § 2º e 689, ambos do 

Código de Processo Civil.

2. Para tanto, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo acima, proceda a regularização da sucessão 

processual, que deverá ocorrer em nome do espólio e/ou de todos os 

herdeiros do executado Antenor Rodrigues de Castro, mediante completa 

e correta identificação, sob pena de extinção do feito.

3. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 269477 Nr: 9461-12.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON RODRIGO HERMOGENES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759-MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:MT/7394

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) ao executado, procedo ao bloqueio e, para tanto, junto aos 

autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema Bacenjud.

1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

2. Em seguida, previamente a análise dos pedidos subsidiários formulados 

às fls. 51/53, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, intime-se o executado, por meio de advogado ou, não o 

tendo, pessoalmente, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

3. Decorrido o prazo acima, certifique a Sra. Gestora Judiciária se houve 

ou não apresentação de impugnação.

4. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito.

5. Cumpridas as determinações acima, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 7568 Nr: 1491-59.1996.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CRISTÓVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da petição de fls. 357/358, 

sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo acima, como ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 86478 Nr: 3910-66.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARMINDO DA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARAL MADEIRAS LTDA, PAULO EDIR 

OLIVEIRA DO AMARAL, ADRIANA APARECIDA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, JAQUELINE DE CASSIA CHAGAS BASSAN - 

OAB:36.306-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. 1. Fixo multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, ainda, 

de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, em 

conformidade com o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. Indefiro 

o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação, bloqueio de 

cartão de crédito e passaporte dos executados, formulado às fls. 

124/126, uma vez que tal medida configura imposição de pena restritiva de 

direito e não se mostra o meio adequado ao fim almejado do processo 

executivo, qual seja, a satisfação do débito exequendo, bem como ante a 

ausência de previsão legal em nosso ordenamento jurídico. Neste sentido:

(...) 3. Procedi a pesquisa junto ao sistema Infojud, a fim de obter a última 

declaração de imposto de renda disponível junto ao convênio e a 

declaração de operações imobiliárias dos últimos doze meses, conforme 

extrato em anexo. 4. Indefiro o pedido de busca de bens imóveis, uma vez 

que cabe a parte exequente indicar bens passível de penhora (art. 798, 

inciso II, alínea “c”), se justificando a intervenção judicial somente naqueles 

casos em houver negativa do órgão solicitado em fornecer as 

informações (art. 17, Lei n. 6.015/73), devidamente comprovada nos 

autos.5. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.6. 

Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 96460 Nr: 3494-64.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. CARVALHO SILVA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE MATTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA GONÇALVES 

PEREIRA NERVO - OAB:MT/5.368, ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 7274, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - 

B

 Vistos etc.

1. Indefiro os pedidos de fls. 314/315, uma vez que a constrição judicial 

deve recair sobre bens integrantes do acervo patrimonial do executado, 

mostrando-se impossível a penhora de bem alienado fiduciariamente, 

posto que o devedor detém apenas a posse direta dos veículos. Neste 

sentido:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — PENHORA DE BEM MÓVEL 

— VEÍCULO GARANTIDO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA — 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS — 

EXCESSIVIDADE — REDUÇÃO — RAZOABILIDADE. Não se mostra 

possível a PENHORA de VEÍCULO garantido com cláusula de ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. É de rigor a redução do valor dos honorários advocatícios 

quando fixados em demasia. Recurso provido em parte. (TJMT - 

0003068-22.2007.8.11.0004, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 

09/11/2015).

REEXAME NECESSÁRIO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO 

SOBRE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. Nos termos do 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o bem objeto de contrato de 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA não pode se sujeitar à PENHORA, pois não 

integra o patrimônio do devedor fiduciante, mas sim a instituição financeira, 

credora FIDUCIÁRIA. (TJMT - 0009117-07.2003.8.11.0041, Des. José 

Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 29/10/2013, Publicado no DJE 11/11/2013).

2. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de arquivamento.

3. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169933 Nr: 5003-88.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER HILDENBRANDT, HEDWIG HILDEBRANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387 B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521 - MT, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B/MT, 

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT14.690-O, FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS MOTA 

- OAB:OAB/BA 19.615, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:MT - 

16.691/A

 2.4. Ante o exposto, com fundamento no artigo 200 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a DESISTÊNCIA formulada nos autos sob n. 

518-11.2013.811.0015, bem como nos autos sob n . 

9622-32.2010.811.0015; 525-03.2013.811.0015 e 517-26.2013.811.0015 

e, por conseguinte, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, referentes às operações de crédito representadas pelas cédulas 

sob n. 40/00156-3 (atual 14/44564-6); n. 40/00250-0 (atual 14/44567-0); n. 

16/14609-3 e n. 21/91102-9 (atual 14/44562-x).3. Translade-se fotocópia 

do acordo formulado nos autos da execução sob código 179730 para o 

presente feito.4. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo 

recursal do presente “decisum”, intime-se a parte autora, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos 

autos eventual interesse no prosseguimento da ação, referente a 

discussão/revisão das operações de crédito representadas pelas cédulas 

sob n. 21/97079-3 (atual 13/2825-x); n. 40/00020-6 (atual 13/67989-9) e n. 

18/63030-7, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito.5. 

Havendo interesse no prosseguimento do feito, intimem-se as partes, por 

meio de seus procuradores, 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.6. Acaso decorrido o prazo 

sem manifestação pela parte autora ou indicado o não interesse no 

prosseguimento do feito, voltem os autos conclusos. 7. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 275254 Nr: 13263-18.2016.811.0015

 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: JOSÉ GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26417A

 Vistos etc.

1. Considerando que a advogada subscritora da peça de fl. 109 não 

possui poderes para representação nos autos, intime-se a parte autora, 

por meio de seu(s) advogado(a,s), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

junte aos autos instrumento procuratório ou substabelecimento à citada 

advogada e/ou para que o procurador já constituído nos autos requeira o 

levantamento, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.
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3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 248188 Nr: 17222-31.2015.811.0015

 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: ALGACIR FISTAROL, JUCIANA ANGELI FISTAROL, 

ADILSON FRANCISCO FISTAROL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO LIDANI - ESPOLIO, ALFAIR CESAR 

LIDANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.1. Não obstante as informações de fls. 145/150, determino a 

expedição de novo mandado ao Cartório do 1º Ofício Extrajudicial desta 

Comarca, para fins de registro nos exatos termos da sentença proferida 

nos autos, consignando a área indicada no pronunciamento judicial, qual 

seja, 12,10ha, em conformidade com a Matrícula n. 087.2. No que toca aos 

gravames constantes na referida matrícula, cumpre consignar que a 

usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, não subsistindo 

qualquer gravame eventualmente existente sobre o bem. (...)3. Consigno, 

por oportuno, que eventuais dúvidas e/ou impugnações referente ao 

cancelamento dos gravames devem ser formuladas através de 

procedimento próprio, não comportando qualquer discussão nestes 

autos.4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, nos termos da 

sentença de fls. 132/136v.5. Após as providências necessárias, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 257394 Nr: 2165-36.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIRSEU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 207.32-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO 

- OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - 

OAB:14.077.A

 Vistos etc.1. Com relação ao pedido de fls. 176/181, cumpre assinalar 

que a apreensão do bem dado em garantia fiduciária não importa na 

quitação do contrato, sendo que, somente é possível a restituição de 

eventuais valores ao devedor pela instituição após a apuração de 

eventual saldo decorrente da alienação do bem, com o correspondente 

abatimento no débito e a prestação de contas, nos termos do art. 2º do 

Decreto-Lei n. 911/69(...)3. Destarte, não prospera o pedido de restituição 

de valores formulado pelo réu, o qual deve se valer do meio processual 

cabível para perquirir eventual direito a restituição de valores.4. 

Considerando o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos (fl. 

173), após as providências necessárias, arquivem-se os autos.5. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 238816 Nr: 11297-54.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLEI PISSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO LOPES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS 

- OAB:19070-MT, Felício José dos Santos - OAB:OAB/TO 3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETEVALDO CLEVERSON 

CANCIO BALBINO - OAB:18.827-MT

 Vistos em correição permanente.

1. A irresignação contra decisão proferida por juiz de primeiro grau 

comporta recurso próprio, sob a égide do princípio do duplo grau de 

jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 

1988, razão pela qual deixo de analisar o pedido de reconsideração 

formulado na petição de fls. 58/62, mantendo a decisão de fl. 55 pelos 

fundamentos nela constantes.

2. Cabe ressaltar que é ônus da parte exequente indicar bens passíveis 

de penhora, conforme preceitua o art. 798, inciso II, alínea “c”, do Código 

de Processo Civil.

3. Procedo ao cadastramento dos advogados indicados nas petições de 

fls. 13 e 53, conforme requerido.

 4. A fim de viabilizar a análise do pedido de fraude à execução, intime-se 

a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprove a averbação da admissão judicial da execução 

sobre o prontuário do veículo, conforme preconiza o art. 792, inciso II c/c 

art. 799, inciso IX, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de 

preclusão.

5. No mais, intime-se o executado, por meio de seus advogados, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, 

sob pena de não intimação dos atos posteriores.

 6. Decorridos os prazos acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

 7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 219579 Nr: 18027-18.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro os pedidos formulados na petição de fls. 81/86.

1.1. Destarte, com fulcro no art. 782, §§ 3º e 5º, do Código de Processo 

Civil, determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que 

promovam a inclusão do nome da executada Lucimar da Silva Moreira 

(CPF n. 850.513.491-53), no rol dos maus pagadores, devendo informar a 

este Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui determinada.

2. Cumprida a determinação acima, intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de arquivamento.

3. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 152761 Nr: 853-98.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNESTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGARBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Nos termos do art. 133, “caput”, do Código de Processo Civil, determino 

o desentranhamento da petição de fls. 200/218 e o encaminhamento da 

mesma ao cartório distribuidor para autuação e registro como incidente 

processual de desconsideração da personalidade jurídica.

2. Após, determino o apensamento do incidente processual de 

desconsideração da personalidade jurídica à presente execução.

3. Ao final, determino o encaminhamento dos autos conclusos para 

apreciação dos pedidos formulados no incidente processual de 

desconsideração da personalidade jurídica.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162133 Nr: 9845-48.2011.811.0015
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LUIZ MONEGAT, CRISTIANO 

JOSÉ QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca da petição de fls. 146/150, 

sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158394 Nr: 5585-25.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA BASSO DE TONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ANTONIO PAJANOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAGNO 

ZARPELLON - OAB:25838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SINOP - OAB:

 Vistos etc.

1. Defiro parcialmente os pedidos formulados na petição de fls. 107/116.

2. Destarte, procedo a inclusão de restrição total junto ao veículo indicado, 

através do Sistema Renajud, conforme comprovante em anexo.

3. Procedo, ainda, a pesquisa junto ao sistema Infojud, a fim de obter a 

última declaração de imposto de renda disponível da parte executada junto 

ao convênio, conforme extrato em anexo.

4. Com fulcro no artigo 782, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, 

determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a 

inclusão do nome do executado Valter Antônio Pajanoti (CPF n. 

058.337.799-87) no rol dos maus pagadores, devendo informar a este 

Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui determinada.

5. Com fundamento no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, 

determino a intimação pessoal do executado, para, em 05 (cinco) dias, 

indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, sob 

pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça de 

até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito exequendo.

6. Cumpridas as determinações acima, intime-se a parte exequente, por 

meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de arquivamento.

7. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 74341 Nr: 2738-26.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEMAR JORGE KAMCHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIB MARTINS DE SOUZA, MARLUCE 

FERREIRA DE SOUZA, DENILSON REIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA ZÉ 

DOCA/MA - OAB:, THAIANE DE FREITAS SANTOS - OAB:OAB/MT 

16.417

 Vistos etc.

1. Com fulcro no artigo 139, V, do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 2 de abril de 2020, às 

14h00min.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Consigno que pedidos e demandas processuais pendentes serão 

deliberados após a realização da audiência.

4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 233882 Nr: 8006-46.2015.811.0015

 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: VAGNER FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO IDEAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT

 (...) Nesse contexto, não sendo caso de denunciação obrigatória, 

ressalvadas as possibilidades de ajuizamento de ações regressivas 

autônomas, com fulcro no artigo 125, inciso II, do CPC, indefiro a 

denunciação à lide requerida na contestação.7. Intimem-se as partes, por 

meio de seus advogados, 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.8. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 9. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278621 Nr: 15187-64.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO LOPES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI PISSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ETEVALDO CLEVERSON CANCIO 

BALBINO - OAB:18.827-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE TAGLIAMENTO 

PINAS - OAB:19070-MT, FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - OAB:TO/3.375

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte 

embargante não foi analisado quando do recebimento dos embargos à 

execução (fl. 71), tampouco nas demais decisões proferidas no feito, nos 

termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, determino a intimação 

da parte embargante para, querendo, em 15 (quinze) dias, comprovar nos 

autos o preenchimento dos pressupostos legais para concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento ou juntar o 

comprovante do recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, 

sob pena de cancelamento da distribuição.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 198925 Nr: 1761-53.2014.811.0015

 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: LEANDRO MUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA NUTRIBIO - NUTRIÇÃO ANIMAL 

E ÓLEOS VEGETAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DE JOÃO ALVIM - 

OAB:19446 OAB/PR, PLÍNIO FRANCISCO BERGAMASCHI JÚNIOR - 

OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382/MT, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845-MT

 1.10. Nessa perspectiva, não sendo o caso de nenhuma das hipóteses 

de intervenção de terceiro e, ressalvadas as possibilidades de 

ajuizamento de ações regressivas autônomas, indefiro o pedido da 

requerida. 2 – Dos pontos controvertidos: 2.1. As partes são legítimas e 

estão devidamente representadas. Não havendo questões processuais 

pendentes, dou o feito por saneado e fixo os seguintes pontos 
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controvertidos: 1) se a requerida deu causa ao descumprimento 

contratual; 2) se há dano material e/ou moral indenizável e, em caso 

positivo, sua quantificação. 2.2. As partes ficam cientes de que poderão 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos 

controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC).3 

- Das provas:3.1. Defiro a produção de prova oral (oitiva testemunhal), 

cujo rol de testemunhas deverá ser indicado no prazo de 15 (quinze) dias, 

em atenção ao art. 357, §4º, do Código de Processo Civil.3.2. Indefiro, por 

ora, o pedido de prova pericial contábil, vez que se mostra desnecessária 

para o julgamento da lide e, acaso necessário, o valor eventualmente 

devido poderá ser apurado por meio de liquidação de sentença, conforme 

previsto no artigo 491 do CPC.3.3. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15 de abril de 2020, às 14h00min.3.4. Cabe aos 

advogados informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do 

dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos três dias da data da audiência, copia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC).3.5. A 

inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).4. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 102437 Nr: 9475-74.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON MARTINS DE ATAIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAINBOW HOLDINGS DO BRASIL S/A, HENRY 

ARTHUR DUNPHY, VALDIR AURELIANO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECI GARCIA - 

OAB:136.701 - SP

 Vistos etc.

1. Defiro os pedidos formulados às fls. 303/307 e, por conseguinte, 

determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição 

deste Juízo, visando a localização do atual endereço dos sócios Henry 

Arthur Dunphy e Valdir Aureliano Dias e, para tanto, procedo a juntada 

aos autos os extratos emitidos pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

dos sócios da empresa Rainbow Holdings do Brasil S/A, Henry Arthur 

Dunphy e Valdir Aureliano Dias, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

manifestar-se e requerer as provas que entender cabíveis, em 

conformidade com o art. 135, do Código de Processo Civil.

3. Na sequência, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifique as provas que 

pretende produzir ou diga se pretende o julgamento antecipado, sob pena 

de arquivamento.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Intime-se.

 6. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 242885 Nr: 13879-27.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA APARECIDA PAIM ME, SANDRA 

APARECIDA PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Indefiro o pedido de fls. 74/74-verso, uma vez que tais diligências já 

foram realizadas, consoante fls. 55/60.

2. Certifique a Sra. Gestora se as tentativas de citação foram realizadas 

em todos os endereços obtidos juntos aos convênios (fls. 55/60).

2.1. Caso negativo, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o necessário para a 

citação da parte ré, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

2.2. Caso positivo, intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, devendo 

observar o que dispõe o art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 85020 Nr: 2445-22.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI RELIQUIAS SANTOS GRANDO ME, 

MARLI RELIQUIAS SANTOS GRANDO, AURO GRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Defiro os pedidos formulados na petição de fls. 135/137 e, por 

conseguinte, determino a realização de buscas junto aos bancos de 

dados a disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço 

dos executados e, para tanto, procedo a juntada aos autos dos extratos 

emitidos pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, expeça-se mandado 

de penhora, avaliação e remoção dos veículos Ford F4000, placa 

BFE-3595 e Ford Pampa GF, placa ACE-2697, devendo estes serem 

entregues em mãos à parte exequente, que, desde já, nomeio como 

depositário fiel dos bens (art. 840, § 1º, CPC).

3. Na mesma oportunidade, intime-se pessoalmente a parte executada da 

penhora para que, querendo, se manifeste em 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão (art. 841, CPC).

4. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte autora, 

por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

5. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 216897 Nr: 16248-28.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO CÉSAR ALTOÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A V DE BIASSIO AGRICOLA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNA DE FREITAS 

SARTORI - OAB:19.753/O, GUSTAVO SATIM KARAS - OAB:MT - 

17.791, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 Vistos etc.

SANEAMENTO:

1 – Dos pontos controvertidos:

 1.1. As partes são legítimas e estão devidamente representadas. Não 

havendo questões processuais pendentes, dou o feito por saneado e fixo 

os seguintes pontos controvertidos: quais os valores pagos e se há 

excesso da execução.

1.2. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo 

de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC).

2 - Das provas:

2.1. Defiro a produção de prova oral (depoimento pessoal das partes e 

testemunhal), cujo rol de testemunhas deverá ser indicado no prazo de 15 

(quinze) dias, em atenção ao art. 357, §4º, do Código de Processo Civil.

2.2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de abril de 

2020, às 15h00min.

2.3. Cabe aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas por 

eles arroladas do dia, hora e local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 280 de 693



de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos três dias da data da audiência, copia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC).

3.5. A inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC).

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 199534 Nr: 2255-15.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A V DE BIASSIO AGRICOLA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CÉSAR ALTOÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

GUSTAVO SATIM KARAS - OAB:MT - 17.791, RAFAEL BARION DE 

PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:16126/MT

 Vistos etc.

1. Cumpra-se a determinação de fl. 100, no endereço indicado à fl. 129.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 265718 Nr: 6903-67.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTÊMIO AFONSO PONTELLO, MARCIA 

MARIA PONTELLO, LEIVES GILMAR PETRAZZINI, CLEUSA APARECIDA 

DISSENHA PETRAZZINI, BEIRA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBAS COUTO - 

OAB:OAB/MT 14546-A

 Vistos etc.

1. Proceda-se nova tentativa de citação do executado Leives Gilmar 

Petrazzini no endereço indicado à fl. 99.

2. Em atenção ao pedido de citação por hora certa (fl. 99), realizado pela 

parte exequente, esclareço que tal modalidade independe de autorização 

expressa do juiz, sendo aplicável quando houver suspeita de ocultação, a 

ser verificada pelo(a) oficial(a) de justiça no cumprimento do ato citatório.

3. Desse modo, o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça deverá verificar se há 

suspeita de ocultação, e se é o caso de utilização de tal medida, 

certificando-se.

4. No mais, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca do bem 

nomeado à penhora (fls. 93/96), sob pena de preclusão.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189848 Nr: 11286-93.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN COSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX STEVES BERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE CARVALHO DOS 

REIS - OAB:14770/MT

 Vistos etc.

1. Homologo os cálculos apresentados pelo exequente (fls. 484/491).

2. Expeça-se a competente certidão para fins de protesto, observado o 

disposto no art. 517 do Código de Processo Civil.

3. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena 

de arquivamento.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 348324 Nr: 2550-76.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA APARECIDA DISSENHA PETRAZZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBAS COUTO - 

OAB:OAB/MT 14546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:OAB/MT 14258-A

 4. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo 

aos embargos à execução, pois não preenchidos os requisitos do art. 

919, § 1º, do Código de Processo Civil.4.1. Certifique a Gestora Judicial a 

não concessão do efeito suspensivo nos autos da execução em apenso, 

transladando-se fotocópia da presente decisão.5. Intime-se a parte 

embargada para impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, 

CPC).6. Após, voltem-me conclusos.7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 357523 Nr: 8615-87.2019.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU JOSÉ EVANGELISTA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAINBOW HOLDINGS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDECI GARCIA - 

OAB:136.701 - SP

 Vistos etc.

1. Recebo a emenda à inicial (fl. 25).

2. Retifique-se a D.R.A. para inclusão dos sócios Henry Arthur Dunphy e 

Valdir Aureliano Dias no polo passivo da lide.

3. Recebo o presente Incidente de Desconsideração da Personalidade 

Jurídica e, por conseguinte, com fulcro no art. 134, § 3º, do Código de 

Processo Civil, determino a SUSPENSÃO dos autos em apenso até o 

julgamento final desta ação.

3.1. Translade-se fotocópia da presente decisão aos autos em apenso.

4. Cite(m)-se o(s) sócio(s) da pessoa jurídica Rainbow Holdings do Brasil 

S/A, Henry Arthur Dunphy e Valdir Aureliano Dias, nos endereços em 

anexo, no prazo de 15 (quinze) dias, para manifestar-se e requerer as 

provas que entender cabíveis, em conformidade com o art. 135, do Código 

de Processo Civil.

5. Na sequência, intime-se a parte requerente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifique as 

provas que pretende produzir ou diga se pretende o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

6. Após, voltem-me conclusos.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 81360 Nr: 9691-06.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BJD DIREITOS CREDITÓRIOS S/S LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DOMINGOS CAMILOTTI JÚNIOR, 

MARISTELA CALGARO CAMILOTTI, SABINO ADEMIR CALGARO - 

ESPÓLIO, CAMILA CORREA DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO MARIANO 

BERNARDI - OAB:5052, JOSÉ BERILO DOS SANTOS - OAB:3184/MT, 

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE GUILHERME DE 

OLIVEIRA - OAB:72344/SP, PAULO MORELI - OAB:13052/PR, 

VALDEMAR MORAS - OAB:10383/PR

 Vistos em correição permanente.

1. Determino a realização de buscas junto aos bancos de dados a 

disposição deste Juízo, visando a localização do atual endereço da 
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inventariante Camila Correa de Almeida Ferreira e, para tanto, procedo a 

juntada aos autos dos extratos emitidos pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se o espólio de 

Sabino Ademir Calgaro, na pessoa de sua inventariante Camila Correa de 

Almeida Ferreira, para, querendo, no prazo 05 (cinco) dias, manifeste se 

possui interesse na sucessão processual e promova a respectiva 

habilitação no processo, sob pena de prosseguimento do feito à sua 

revelia.

 3. Decorrido o prazo do item acima, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíves, sob pena de 

extinção do feito, sem resolução de mérito.

4. Após, voltem-me conclusos.

 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 258912 Nr: 3043-58.2016.811.0015

 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: ZENITE RUFINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SEVIGNANI - 

OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Vistos etc.

1. Considerando o cumprimento voluntário da obrigação (fls. 151/153), 

intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste nos autos, consignando-se que a inércia 

ensejará na presunção de pagamento integral do débito (art. 526, § 3º, 

NCPC).

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 196937 Nr: 26-82.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UGIONI E CIA LTDA - ME, HELIO NETO UGIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Previamente a análise dos pedidos formulados na petição de fl. 127, 

considerando a comunicação da cessão do crédito (fls. 108/121), 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a cessão do crédito 

executado nos presentes autos, bem como a notificação do cedido, 

requisito constante no art. 290 do Código Civil, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 208892 Nr: 10119-07.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTEVEDE MADEIRAS LTDA - EPP, RENATO 

LUIZ LENZI, CHARLES LENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL AGNOL - 

OAB:10843-B/MT, ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292

 Vistos etc.

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes, por 

meio de seus advogados, para que requeiram o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

2.1. Decorrido o prazo acima, com manifestação, voltem-me conclusos.

2.2. Decorrido o prazo acima, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 214899 Nr: 14825-33.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJ RODEIO SHOW LTDA ME , JOSÉ CÂNDIDO 

DIAS, WENDER BIER DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:7.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 114, a fim de se evitar qualquer alegação de 

nulidade, determino nova tentativa de citação dos executados nos 

endereços indicados à fl. 114.

2. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, providencie o necessário para citação dos 

executados, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224980 Nr: 2725-12.2015.811.0015

 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: RAFAEL RODRIGO FEISTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. LEHMEN ME, VIDRAÇARIA GUAPORÉ 

LTDA., PILKINGTON BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:MT/10.374-B, FRANCISCO MARCHINI FORJAZ - OAB:248.495/SP, 

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, GUILHERME 

DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320, JOSÉ ANTÔNIO 

GASPARELO JÚNIOR - OAB:7191, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF 

- OAB:11866, SIDNEI AMENDOEIRA JÚNIOR - OAB:146.240/SP, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Vistos em correição permanente.

 1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 05 de maio de 2020, às 14h00min, nos termos do artigo 357, §3º, do 

Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

 3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 223083 Nr: 1483-18.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARANZELLI & STEFANELLO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDL SERVIÇOS GEOFÍSICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BUCK - 

OAB:OAB/MT-20352/O, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, 

OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013, Rosangela Braga - 

OAB:18010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A modalidade de arresto pretendida pela parte exequente exige como 

requisito “a constatação da ausência do executado de seu domicílio ou 

residência, após as diligências habituais do oficial para localizá-lo” e, 

aportando os autos novos endereços da executada ANDL Serviços 

Geofísicos (fls. 65/68), se faz necessária a renovação da tentativa de 
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citação da mesma a fim de viabilizar os pedidos formulados às fls. 72/75.

2. Destarte, previamente a análise dos pedidos formulados às fls. 72/75, 

certifique a Sra. Gestora se as tentativas de citação foram realizadas em 

todos os endereços obtidos juntos aos convênios (fls. 65/68).

1.1. Caso negativo, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o 

necessário para a citação da parte executada, sob pena de extinção do 

feito, sem resolução de mérito.

1.2. Caso positivo, voltem-me os autos imediatamente conclusos para 

deliberação.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 36785 Nr: 7678-39.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANCHES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PROD. 

AGROPECUÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANISLAU LUIZ CHAPLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Providencie a Secretaria da Vara a desavolumação dos autos, em 

conformidade com o art. 337 da CNGC-MT.

2. Prossiga-se no cumprimento da decisão de fls. 437/437-verso, no 

tocante a realização de avaliação e vistoria dos imóveis penhorados, 

intimando-se o perito nomeado para apresentação de proposta de 

honorários periciais.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230596 Nr: 5975-53.2015.811.0015

 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: TRANSPORTADORA ROTA 163 LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 16.120, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:17.617

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço da parte requerente para 

poder efetuar a intimação/audiência e/ou informar se comparecerá 

independente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127776 Nr: 6990-33.2010.811.0015

 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: AGNALDO GONÇALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JACOBSEN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21.061/MT, FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, GUSTAVO SATIM KARAS - OAB:MT - 17.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Fratari da silveira 

Tavares - OAB:11445/MT, PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO 

BENITEZ - OAB:19.359 OAB/MT

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito sobre a certidão do oficial de justiça fl. 154.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 101244 Nr: 8246-79.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO PESENTE, JOSE QUAINI, ELENITA 

MIOSO QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Vistos etc.

1. Cumpra-se a decisão de fl. 135.

2. Ante a informação do falecimento do executado José Quaini (fls. 

137/139), determino a SUSPENSÃO do presente feito pelo prazo de 02 

(dois) meses, a fim de regularizar sua representação processual, nos 

termos do artigo 313, inciso I, § 1º, c/c art. 313, § 2º e 689, ambos do 

Código de Processo Civil.

3. Para tanto, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo acima, proceda a regularização da sucessão 

processual, que deverá ocorrer em nome do espólio e/ou de todos os 

herdeiros do executado José Quaini, mediante completa e correta 

identificação, sob pena de extinção do feito.

4. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186059 Nr: 7214-63.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R C COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPÓSITO DE MADEIRAS NORTE SUL LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cálculo atualizado do débito 

exequendo, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

2. Com a juntada do cálculo, com fundamento no art. 242 c/c 248, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, proceda-se nova tentativa de citação 

da empresa executada, por meio de seus representantes legais, nos 

moldes da decisão de fl. 35.

3. Quanto ao pedido de citação por hora certa (fl. 137), realizado pela 

parte exequente, esclareço que tal modalidade independe de autorização 

expressa do juiz, sendo aplicável quando houver suspeita de ocultação, a 

ser verificada pelo(a) oficial(a) de justiça no cumprimento do ato citatório.

4. Desse modo, o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça deverá verificar se há 

suspeita de ocultação, e se é o caso de utilização de tal medida, 

certificando-se.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 38566 Nr: 1600-92.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS TRABALHADORES EM 

METALÚRGICA, NIRO RONI NOBRE BARRIOS, VITOR HUGO MORAIS DOS 

SANTOS, JOÃO ALVORI NUNES DA ROSA, AILTON DA SILVA SOARES, 

JOÃO CONCEIÇÃO GARCIA DUTRA, MAURO ENILSON BAIALAUDI 

OLIVEIRA, LUCIANO DA SILVEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A fim de se evitar futura alegação de nulidade, certifique a Sra. Gestora 

se as tentativas de citação dos sócios Niro Roni Nobres Barrios, Vitor 

Hugo Morais dos Santos, João Conceição Garcia Dutra e Mauro Enilson 

Baialaudi Oliveira foram realizadas em todos os endereços obtidos juntos 
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aos convênios (fls. 254/275).

1.1. Caso negativo, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o 

necessário para a citação dos sócios, nos moldes da decisão de fl. 229, 

sob pena de arquivamento.

1.2. Caso positivo, voltem-me os autos imediatamente conclusos para a 

análise do pedido de citação por edital.

2. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 189852 Nr: 11291-18.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE CARNEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO CERTO UTILIDADES DOMÉSTICAS 

LTDA., CLAUDINÊ BOBATO AMORIM, SYLVIA LAPA PONTALTI AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudemir Liuti Junior - 

OAB:10636/MS, ROBERTO TARASHIGUE OSHIRO JÚNIOR - OAB:9251

 Vistos etc.

1. Considerando que, devidamente intimada, a executada não efetuou o 

pagamento do débito no prazo concedido (fl. 193), fixo multa de 10% (dez 

por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento) sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

2. Expeça-se carta precatória para citação do sócio Claudine Bobato 

Amorim, no endereço indicado à fl. 238, nos moldes da decisão de fl. 210.

2.1. Quanto ao pedido de citação por hora certa, realizado pela parte 

exequente, esclareço que tal modalidade independe de autorização 

expressa do juiz, sendo aplicável quando houver suspeita de ocultação, a 

ser verificada pelo(a) oficial(a) de justiça no cumprimento do ato citatório.

2.2. Desse modo, o(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça deverá verificar se há 

suspeita de ocultação, e se é o caso de utilização de tal medida, 

certificando-se.

3. Expeça-se a competente certidão para fins de protesto, observado o 

disposto no art. 517 do Código de Processo Civil.

4. Em relação ao pedido de citação por edital da sócia Sylvia Lapa Pontalti 

Amorim, certifique a Sra. Gestora se as tentativas de citação foram 

realizadas em todos os endereços obtidos juntos aos convênios (fls. 

222/230).

4.1. Caso negativo, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o 

necessário para a citação da sócia, nos moldes da decisão de fl. 210, sob 

pena de arquivamento.

5. Caso positivo, cumpridas as determinações dos itens “2” e “3” da 

presente decisão, voltem-me os autos para a análise do pedido de citação 

por edital.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204313 Nr: 6447-88.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO TOCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIMAR LUIZ DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA TOCHETTO - 

OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se o executado, por carta com aviso de recebimento, para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão (art. 854, §§ 2º e 3º c/c art. 274, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil).

1.1. Remeta-se a carta de intimação para o endereço constante no 

mandado de fls. 26/27.

2. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 207554 Nr: 9060-81.2014.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. MADEIRAS LTDA. EPP, VANDERLEI 

GUADAGNIN, MARLICE TEREZINHA HOLZBACH GUADAGNIN, 

VANDERLEA GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Recolhida a diligência, defiro o pedido de expedição mandado de 

citação, para o endereço indicado à fl. 102, devendo constar 

expressamente que, consoante dispõe o Código de Processo Civil, o 

cumprimento das diligências no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário estabelecido no “caput” do artigo 212, 

independe de autorização judicial (NCPC, art. 212, § 2º), assim como a 

citação por hora certa (NCPC, art. 252 e ss.), cabendo ao(à) Sr(a). 

Oficial(a) de Justiça verificar a necessidade.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160519 Nr: 7927-09.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEIDE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do artigo Art. 796 parágrafo único da CNGC/MT que o 

recurso de apelação de fls.527/546 foi interposto no prazo legal 

devidamente acompanhado do preparo. Ante o exposto, encaminho os 

autos ao setor de expedição de matéria de imprensa afim de intimar o 

advogado Renato Feliciano de Deus Nery OAB /MT 6.193 para, querendo, 

contrarrazoar no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 220741 Nr: 102-72.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. J. STRADIOTTI E CIA LTDA, GENTIL JOSE 

STRADIOTTI, ROZIMERI BACKES STRADIOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. A fim de se evitar futura alegação de nulidade, certifique a Sra. Gestora 

se as tentativas de citação dos executados foram realizadas em todos os 

endereços obtidos juntos aos convênios (fls. 42/62).

1.1. Caso negativo, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o 

necessário para a citação dos executados, nos moldes da decisão de fl. 

30, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

1.2. Caso positivo, com fundamento no art. 256, § 3º, do Código de 

Processo Civil, prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 41 no 

tocante a citação por edital da parte executada.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 218778 Nr: 17498-96.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CATERPILLAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. M. MADEIRAS LTDA. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 
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OAB:30650/SP, DARCI NADAL - OAB:30731/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Com fundamento no art. 242 c/c 248, § 2º, ambos do Código de 

Processo Civil, proceda-se nova tentativa de citação da empresa 

executada e cumprimento da liminar, por meio de seus representantes 

legais, no endereço indicado às fls. 141/142, nos moldes da decisão de 

fls. 102/102-verso.

2. Consoante dispõe o Código de Processo Civil, o cumprimento das 

diligências no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário estabelecido no “caput” do artigo 212, independe de 

autorização judicial (NCPC, art. 212, § 2º), cabendo ao(à) Sr(a). Oficial(a) 

de Justiça verificar a necessidade.

3. Indefiro o pedido de ordem de arrombamento e requisição de força 

policial, diante da ausência dos requisitos elencados no artigo 846 do 

NCPC.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125646 Nr: 4859-85.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE DE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO-SICREDI CELEIRO D

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM ARCANJO DE NOVAES, ELVIRA 

CHAVES DE NOVAIS, WEVLLEY PAULO CHAVES DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, indicar um endereço para citação, bem como 

efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça e/ou recolha a guia 

para expedição de Carta Precatória, de acordo com o endereço indicado a 

fim de proceder a expedição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121404 Nr: 578-86.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNY DONIZETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HICHAM SAID ABBAS - 

OAB:297240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto a decisão de fls. 153, item 2. Prazo: 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157642 Nr: 4786-79.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIR JOSE BATISTELLI, DALMIR LUIZ 

BATISTELLI, LIONE ROMIO BATISTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 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 para fins de Averbação da Penhora na secretaria na 2ª Vara 

Cível - Prazo quinze (15) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208277 Nr: 9655-80.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE CALIXTO DOS ANJOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, indicar endereço, bem como efetue o depósito 

da diligência do Oficial de Justiça, para o cumprimento do mandado de 

penhora/avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181374 Nr: 2292-76.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. F. LAMINADOS E COMPENSADOS LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, indicar um endereço para citação, bem como 

efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça e/ou recolha a guia 

para expedição de Carta Precatória, de acordo com o endereço indicado a 

fim de proceder a expedição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4681 Nr: 3573-58.1999.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MATTIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLI DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A, MARIÂNGELA 

MATTIOLLI - OAB:80.138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:MT18484/O, CRISTINE LOPES THEREZA LERNER - OAB:8.790, 

LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se houve o cumprimento 

integral do acordo de fls. 212/213, conforme item 2. do despacho de fl. 

297.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 259109 Nr: 3148-35.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSE CIONI, MARIA HELENA 

ALVES ARRUDA CIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Homologo a desistência formulada na petição de fl. 110 e, por 

conseguinte, revogo a decisão de fls. 102/103, no tocante a concessão 

da liminar pleiteada na inicial.

1.1. Proceda-se a baixa da caução averbada junto ao imóvel registrado 

sob n. 53.407 no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, expedindo a 

Secretaria da Vara o necessário para tanto.
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 2. Dando prosseguimento ao feito, cite(m)-se o(s) executado(s) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder(em) à entrega de “(...) 14.955 

(catorze mil e novecentos e cinquenta e cinco) sacas de soja em grãos, 

com as seguintes características: 14% de umidade, 1% de impurezas, 8% 

de grãos verdes e 30% de grãos quebrados/partidos”, conforme descrito 

na exordial, de forma individualizada se lhe couber escolha, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme disposto 

no art. 811 e art. 813 c/c art. 806, todos do Código de Processo Civil.

 3. Com fulcro no art. 827 do Código de Processo Civil, aplicado por 

analogia, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, sendo tal valor reduzido pela metade em caso de pronto 

cumprimento da obrigação.

 4. Consigne-se no mandado de citação a ordem de busca e apreensão do 

bem objeto da obrigação, que deverá imediatamente ser cumprida caso 

não haja o pagamento integral da dívida no prazo legal (art. 806, § 2º, 

CPC).

 5. Cumprida as determinações acima, intimem-se as partes, por meio de 

seus advogados, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar 

a escolha feita pela outra e/ou formular os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de preclusão (art. 812, CPC).

 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255898 Nr: 1345-17.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELÂNGELO DAL PAI SANDRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI 

SANDRI - OAB:19.367-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a,s) advogado(a,s) do(a,s) 

parte(s) para manifestar-se quanto a decisão de fls. 231, item 3. Prazo: 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182029 Nr: 2961-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARRA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto a decisão de fls. 96, item 3. Prazo: 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256299 Nr: 1566-97.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA HELENA SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACS DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O, LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - OAB:17.798/ 

- MT, THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - OAB:23.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto a decisão de fls. 68, item 3. Prazo: 15 (quinze) 

dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008773-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON ARRUDA CAMPOS (AUTOR(A))

MAYKE ARRUDA CAMPOS (AUTOR(A))

HELENA ARRUDA DE ASSIS (AUTOR(A))

M. A. A. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO CURADO OAB - 946.752.871-15 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO ARY FRANCO CESAR OAB - SP123514-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Vistos etc. 1. Defiro o pedido formulado pela 

procuradora do réu Bradesco Vida e Previdência S/A em audiência. 2. 

Homologo a desistência formulada pelos procuradores das partes em 

audiência. 3. Com fulcro no art. 364, § 2º, do Código de Processo Civil, 

aplicado por analogia, concedo as partes o prazo de 15 dias, 

sucessivamente, para oferecimento de memorias, iniciando-se pela parte 

autora, passando-se para o réu Cadirf do Brasil Vida e Previdência S/A, 

passando-se então para o réu Bradesco Vida e Previdência S/A e 

finalizando-se com o réu Banco Bradesco Financiamentos S/A. 4. Ao final, 

retornem-me os autos conclusos para prolação de sentença. 5. Saem os 

presentes intimados. 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001346-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Vistos etc. 1. Indefiro o pedido formulado pela parte 

autora no id. 15180460, em razão da juntada do registro das ligações 

telefônicas efetuadas pelo autor no dia 01/08/2015, das 14 às 15 horas, 

ser providência facilmente feita pela própria parte autora, através da 

juntada do extrato da sua conta telefônica. 2. Com fulcro no art. 364, § 2º, 

do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, concedo as partes o 

prazo de 15 dias, sucessivamente, para oferecimento de memorias, 

iniciando-se pela parte autora. 3. Ao final, retornem-me os autos 

conclusos para prolação de sentença. 4. Saem os presentes intimados. 5. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001052-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRINYE SUELEN FORMIGHIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001052-88.2020.8.11.0015. 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 

28975649), 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 na notificação extrajudicial em ID 28975650. 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. 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 

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, 19 de fevereiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003098-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003098-55.2017.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Com relação aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte ré, 

apontando a ocorrência de obscuridade e omissão na sentença proferida 

nos autos, decido. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (I); suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento (II); corrigir erro material (III).” 3. No caso dos autos, a parte 

embargante diverge da sentença proferida nos autos indicando que “faz 

sua prova por meio de cópia das telas sistêmicas, dos quais tem 

legitimidade e veracidade, até prova robusta em contrário, não podendo 

ser descartadas de plano conforme alegado na sentença e nem entendida 

como prova unilateral”, bem como que este juízo “deixou de fundamentar a 

existência do dano alegado, bem como não considerou, tampouco 

invalidou as provas sistêmicas e as faturas fornecidas pela requerida.” 

(ID. 24044305). 4. Pois bem. Analisando os autos, em que pese a 

argumentação da parte ré, não vislumbro a ocorrência de quaisquer das 

hipóteses previstas no artigo art. 1.022, incisos I a III, do Código de 

Processo Civil. 5. Com efeito, em relação ao primeiro ponto indicado pela 

parte ré não se verifica qualquer omissão na sentença, visto não se tratar 

de tese apresentada em sede de contestação e, no que se refere ao dano 

moral este foi objeto de análise na sentença, proferida em conformidade 

com a legislação vigente. Ademais, em se tratando de inscrição indevida, o 

dano moral é presumido, prescindindo de produção de provas, conforme 

exposto no pronunciamento judicial objurgado. 6. Deveras, da análise dos 

embargos de declaração opostos pela parte ré, verifica-se pretensão de 

reforma do julgado com base no inconformismo com a solução jurídica 

aplicada, o que não é possível nessa modalidade recursal, visto que, não 

concordando com a sentença, deve a parte interessada interpor o recurso 

adequado com o fim de reformá-la. A propósito: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE 

LEGAL AUTORIZADORA DA PRETENSÃO RECURSAL. Não configuradas 

quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

inviabilizam-se os embargos de declaração, pois estes se constituem em 

recurso de rígidos contornos processuais, servindo apenas para 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão, ou corrigir 

erro material. Busca a parte embargante, em verdade, a rediscussão do 

julgado, sob o pretexto de que a decisão seria defeituosa, alegando 

matéria que sequer foi analisada ante o não-conhecimento da insurgência. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJRS – EDcl. n.º 

70082216573, 21ª Câmara Cível, Rel. Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 

02.08.2019, p. 05.08.2019). 7. Ante o exposto, conheço dos embargos de 

declaração de ID. 24044305 e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo 

a sentença conforme prolatada. 8. Considerando que o pleito não se 

adequa às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, tratando-se embargos meramente protelatórios, aplico a 

penalidade imposta pelo artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte ré na multa de 1% (um por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte autora. 9. Por outro 

lado, indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé, por não 

vislumbrar a manifesta má-fé por parte do réu, em que pese a interposição 

de embargos infundados. 10. Intime. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de fevereiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003098-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))
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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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003098-55.2017.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Com relação aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte ré, 

apontando a ocorrência de obscuridade e omissão na sentença proferida 

nos autos, decido. 2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial 

para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (I); suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento (II); corrigir erro material (III).” 3. No caso dos autos, a parte 

embargante diverge da sentença proferida nos autos indicando que “faz 

sua prova por meio de cópia das telas sistêmicas, dos quais tem 

legitimidade e veracidade, até prova robusta em contrário, não podendo 

ser descartadas de plano conforme alegado na sentença e nem entendida 

como prova unilateral”, bem como que este juízo “deixou de fundamentar a 

existência do dano alegado, bem como não considerou, tampouco 

invalidou as provas sistêmicas e as faturas fornecidas pela requerida.” 

(ID. 24044305). 4. Pois bem. Analisando os autos, em que pese a 

argumentação da parte ré, não vislumbro a ocorrência de quaisquer das 

hipóteses previstas no artigo art. 1.022, incisos I a III, do Código de 

Processo Civil. 5. Com efeito, em relação ao primeiro ponto indicado pela 

parte ré não se verifica qualquer omissão na sentença, visto não se tratar 

de tese apresentada em sede de contestação e, no que se refere ao dano 

moral este foi objeto de análise na sentença, proferida em conformidade 

com a legislação vigente. Ademais, em se tratando de inscrição indevida, o 

dano moral é presumido, prescindindo de produção de provas, conforme 

exposto no pronunciamento judicial objurgado. 6. Deveras, da análise dos 

embargos de declaração opostos pela parte ré, verifica-se pretensão de 

reforma do julgado com base no inconformismo com a solução jurídica 

aplicada, o que não é possível nessa modalidade recursal, visto que, não 

concordando com a sentença, deve a parte interessada interpor o recurso 

adequado com o fim de reformá-la. A propósito: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE 

LEGAL AUTORIZADORA DA PRETENSÃO RECURSAL. Não configuradas 

quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, 

inviabilizam-se os embargos de declaração, pois estes se constituem em 

recurso de rígidos contornos processuais, servindo apenas para 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão, ou corrigir 

erro material. Busca a parte embargante, em verdade, a rediscussão do 

julgado, sob o pretexto de que a decisão seria defeituosa, alegando 

matéria que sequer foi analisada ante o não-conhecimento da insurgência. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJRS – EDcl. n.º 

70082216573, 21ª Câmara Cível, Rel. Iris Helena Medeiros Nogueira, j. 

02.08.2019, p. 05.08.2019). 7. Ante o exposto, conheço dos embargos de 

declaração de ID. 24044305 e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo 

a sentença conforme prolatada. 8. Considerando que o pleito não se 

adequa às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, tratando-se embargos meramente protelatórios, aplico a 

penalidade imposta pelo artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte ré na multa de 1% (um por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte autora. 9. Por outro 

lado, indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé, por não 

vislumbrar a manifesta má-fé por parte do réu, em que pese a interposição 

de embargos infundados. 10. Intime. Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de fevereiro 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000550-52.2020.8.11.0015

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:

EDIMAR BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000550-52.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: EDIMAR BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR Vistos etc. 1. 

Intime-se a parte Autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, traga aos autos o contrato sob o nº 007928586 

celebrado com a parte requerida, sob pena de indeferimento da inicial. 2. 

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da parte, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001388-92.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI DOS SANTOS MOURA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001388-92.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: DAVI DOS SANTOS MOURA Vistos 

etc. 1. Previamente a análise do pedido liminar formulado nestes autos, 

necessária se faz a emenda à inicial, a fim de comprovar a mora da parte 

requerida, haja vista que o documento juntado aos autos ID 29254699 foi 

enviado por endereço de e-mail. 2. A esse respeito, nossos tribunais tem 

se posicionado que a notificação extrajudicial enviada por e-mail não 

possui previsão legal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL POR EMAIL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. 

NÃO COMPROVADA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MORA NÃO 

CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A constituição em mora deve ser 

comprovada mediante envio e recebimento de notificação extrajudicial ao 

devedor, no endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título, 

nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei n. 911/69, e de acordo com o 

entendimento jurisprudencial pacífico. 2. Tendo-se em conta que não há 

previsão legal de notificação extrajudicial por correspondência eletrônica 

para constituição do devedor fiduciante em mora, cabível a extinção do 

feito por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo. 3. Apelação conhecida e não provida. 

S e n t e n ç a  m a n t i d a .  ( T J - D F  0 7 1 1 1 0 4 2 2 2 0 1 8 8 0 7 0 0 0 9  D F 

0711104-22.2018.8.07.0009, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de 

Julgamento: 04/09/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 23/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Desta feita, intime-se 

a parte requerente, por meio de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, comprovar a mora da parte 

requerida, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e ainda, 

comprove o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 4. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

17 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014605-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO MUELLER - RESTAURANTE - ME (REQUERIDO)

ALCIRO MULLER (LITISCONSORTES)

LIRES MUELLER (LITISCONSORTES)
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Reiterar a intimação a advogada da parte credora para que no prazo de 

cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim 

de proceder o cumprimento do mandado de citação, nos bairros jardim do 

ouro, setor residencial sul e setor industrial, devendo para tanto recolher a 

guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

diligências – escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o 

número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar os 

bairros e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ, sob pena de 

devolução da carta precatória no estado em que se encontra.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014781-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR BASILIO DE LIMA (REQUERIDO)

 

Reiterar a intimação ao advogado do autor para que no prazo de cinco 

(05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de 

proceder o cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim Maria 

Vindilina II, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – emitir guias – digitar 

diligência - escolher a opção guia de diligência – 1º grau - adicionar o 

número do processo – buscar - próximo - cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro - adicionar CPF/CNPJ do pagante e 

gerar guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ, sob pena de 

devolução da carta precatória no estado em que se encontra.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000155-60.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação/apreensão, no bairro setor 

residencial norte, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – emitir guias – digitar 

diligência - escolher a opção guia de diligência – 1º grau - adicionar o 

número do processo – buscar - próximo - cidade – bairro(acima 

mencionado) – selecionar o bairro - adicionar CPF/CNPJ do pagante e 

gerar guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015285-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE CAMPOS RONDON FILHO (AUTOR(A))

ESPÓLIO DE DACIO VELASCO RONDON (AUTOR(A))

THEREZINHA DE CAMPOS RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA OAB - MT12867-O 

(ADVOGADO(A))

TADEU TREVISAN BUENO OAB - MT6212-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA OAB - MT14560-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR OAB - MT6716/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI ZANOTO (REU)

AMANDAY FAZENDA PARK HOTEL LTDA (REU)

ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO (REU)

DILMAR DAL BOSCO (REU)

CLAUDETE TERESINHA ZANOTO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015285-27.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ESPÓLIO DE DACIO VELASCO RONDON, PAULO ROBERTO DE CAMPOS 

RONDON FILHO, THEREZINHA DE CAMPOS RONDON REU: IRANI ZANOTO, 

CLAUDETE TERESINHA ZANOTO, DILMAR DAL BOSCO, ELIZABETE 

GERALDINI DAL BOSCO, AMANDAY FAZENDA PARK HOTEL LTDA Vistos 

etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 19 de fevereiro de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014345-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DAVID DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 8/7/2020, 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. NÚMERO DO PROCESSO: 

1014345-62.2019.8.11.0015 AUTOR(A): JAIR DAVID DO AMARAL RÉU: 

ITAU UNIBANCO S/A Certifico que, em cumprimento a determinação sob 

ID- 26240202 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 08 

de julho 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, 16 de janeiro de 2020 SILVIA REGINA GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014224-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA MACANEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 8/7/2020, às 

16:30 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: 

1014224-34.2019.8.11.0015 AUTOR(A): VANILDA MACANEIRO RÉU: 

BANCO PAN Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 

26159511 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 08 de 

julho de 2020, às 16:30hs, 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, 16 de janeiro de 2020 SILVIA REGINA GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014222-64.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA MACANEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)
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Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 1/7/2020, 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. NÚMERO DO PROCESSO: 

1014222-64.2019.8.11.0015 AUTOR(A): VANILDA MACANEIRO RÉU: 

BANCO VOTORANTIM S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID- 26159503 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 01 de julho 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, 14 de janeiro de 2020 SILVIA REGINA GOUVEIA 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014151-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FERREIRA (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))

 

Intimar o advogado do requerido de que fora designado o dia 8/7/2020, às 

17 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado de seu constituinte. NÚMERO DO PROCESSO: 

1014151-62.2019.8.11.0015 AUTOR(A): SALETE FERREIRA RÉU: BANCO 

FINASA BMC S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 

26159500 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 08 de 

julho de 2020, às 17:00hs, 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). 

Sinop, 16 de janeiro de 2020 SILVIA REGINA GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014151-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FERREIRA (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))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 8/7/2020, às 17 

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: 

1014151-62.2019.8.11.0015 AUTOR(A): SALETE FERREIRA RÉU: BANCO 

FINASA BMC S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação sob ID- 

26159500 designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 08 de 

julho de 2020, às 17:00hs, 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). 

Sinop, 16 de janeiro de 2020 SILVIA REGINA GOUVEIA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37087 Nr: 8079-38.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL LUIZ SFREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GALLI - 

OAB:OAB/MT4661, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - 

OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLADISON DIEGO GARCIA - 

OAB:290785, LARA DE GOES SALVETTI - OAB:340.743OAB/SP

 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 

os Advogados das partes, para manifestarem-se no prazo de 10(dez ) 

dias, acerca do ofício e decisões de fls.362/372, oriundo da 2ª Vara Civel 

desta Comarca de Sinop/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172323 Nr: 7484-24.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KALLY DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, MARIANA CRISTINA CORREA 

ANDRADE - OAB:OAB/MT.15.549

 Intimar a advogada da autora Dra. DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI do 

teor da sentença de fls. 119/121vº, conforme parte dispositiva a seguir 

transcrita.

SENTENÇA: (...)Pelo exposto, e tudo o mais que consta dos autos, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos, condenando a Autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 

85, §2º, do CPC, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 

101.

Com o trânsito em julgado da sentença, aguarde-se a manifestação da 

parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, mantendo-se inerte, 

arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja manifestação dentro 

do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a 

parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte 

devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários se 

segunda fase.

P.R.I.C. Sinop/MT, 08 de janeiro de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULA Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191548 Nr: 13177-52.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGGMON OLIVEIRA BOMFIM, ALACIDE MILHONEM 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALACIDE MILHONEM BORGES, WAGGMON 

OLIVEIRA BOMFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Luis da Silva - OAB:16561, 

LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Luis da Silva - 

OAB:16561, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do Executado, para manifestar-se no prazo de 05( 

cinco ) dias acerca da petição do Exequente de (fls.309/312), bem como 

acerca da devolução da carta precatória expedida a Comarca de Barra do 

Garças/MT, com o laudo de avaliação do bem penhorado (fls.313/317) 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 264268 Nr: 6105-09.2016.811.0015

 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: ANA PAULA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245 A

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pela Requerente, juntado aos autos às fls.106/110, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como, que a parte recorrente 

deixou de efetuar o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado da Apelada, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264268 Nr: 6105-09.2016.811.0015

 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: ANA PAULA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245 A

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pela Requerida, juntado aos autos às fls.111/120, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado da Apelada, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126704 Nr: 5918-11.2010.811.0015

 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: CARLOS ALBERTO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR FIRMINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

ROSANA GIMENEZ GEBAUER - OAB:13761/MT, SANDRA SATOMI 

OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerido, juntado aos autos às fls.176/187, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109934 Nr: 2306-02.2009.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: V. V. DA COSTA E CIA LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerido, juntado aos autos às fls.139/144, 

fora protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado da Apelada, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100132 Nr: 7137-30.2008.811.0015

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR PAVESI, JORGE KAITI INOUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS GLAUCE ANTONIO DOS 

SANTOS(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LEANDRO CEZAR DE OLIVEIRA - OAB:110640, ROMULO DE OLIVEIRA 

FRAGA - OAB:98706

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerido Jorge Kaiti Inoue, juntado aos autos às 

fls.635/650, fora protocolizado no prazo de Lei (art. 229 CPC), bem como 

de que a parte recorrente efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15( quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100505 Nr: 7514-98.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK BUENO GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, LETÍCIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:33.886-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA para que 

acompanhe o cumprimento da carta precatória enviada via malote digital 

para o Cartório Distribuidor da Comarca de Joinville - SC, a fim de que a 

mesma não seja devolvida por falta de providência da parte, bem como 

para que todas as manifestações referentes a mesma sejam realizadas 

diretamente naquela Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131584 Nr: 10800-16.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO CELSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICA DOS SANTOS BEZERRA, JOSE 

PEREIRA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 Intimar o advogado do autor Dr. LUIZ IORI para que dê prosseguimento ao 

feito, manifestando-se e requerendo o que de direito no prazo de 

05(cinco) dias, acerca da devolução da carta de intimação com a 

informação da EBCT "não existe o nº" (fls. 73vº) e "desconhecido" (fls. 

74vº).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223185 Nr: 1535-14.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA, NEUSA 
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PONZIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao provimento nº 08/88 e ofício 

circular nº 56/90, arquivei em pasta própria (Informações IRPJ/IRPF) a qual 

ficará a disposição da parte interessada para consulta, cópia da 

Declaração de Imposto de Renda dos Executados, obtidas por meio de 

consulta à Delegacia da Receita Federal através do sistema INFOJUD, na 

data de 18/02/2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187511 Nr: 8759-71.2013.811.0015

 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: MARCOS ROBERTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 (...) Pelo exposto, e tudo o mais que consta dos autos, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos, condenando o Autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 

85, §2º, do CPC, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

ficando a cobrança condicionada ao disposto no art. 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil, ante a assistência judiciária gratuita concedida às fls. 

64.Após, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 

(quinze) dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), 

porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, 

desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de 

cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a 

obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre 

o valor da condenação e honorários se segunda fase.P.R.I.C.Sinop/MT, 18 

de fevereiro de 2020.CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULAJuiz de Direito em 

Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001465-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº1001465-04.2020.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001481-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001481-55.2020.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001459-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA OLEGARIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001459-94.2020.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001514-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDERLICE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001514-45.2020.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001484-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDERLICE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001484-10.2020.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001511-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001511-90.2020.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. AB

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001512-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDERLICE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001512-75.2020.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, 

sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. AB

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013517-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA PEREIRA FIGUEREDO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora do r. despacho a seguir transcrito: "Autos nº 

1013517-66.2019.8.11.0015 - A requerente alega que firmou contrato com 

garantia de alienação fiduciária, a qual possui abusividades, diante da 

cobrança de juros superiores à taxa média do mercado. Afirma que 

propôs ação perante o Juizado Especial desta Comarca, oportunidade em 

que foi concedida a tutela antecipada pretendida, sendo o processo 

posteriormente extinto, sem julgamento do mérito, ante a incompetência 

absoluta do juízo. Assim, pugna, em tutela de urgência, pela revisão do 

contrato para que seja aplicada a taxa de juros que constitui a média do 

mercado (1,51%), de modo que seja autorizada a pagar o valor mensal de 

R$ 513,33 (quinhentos e treze reais e trinta e três centavos). DECIDO. 

Primeiramente, sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no 

artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, uma vez 

que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, 

conforme documentos dos Ids 20648365. O artigo 300 do CPC/2015 

estabelece que a tutela de urgência será concedida quando existirem 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e estiver presente 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, 

segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de 

urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão. Analisando os documentos acostados à inicial, verifico 

o contrato firmado entre as partes prevê taxa de juros de 3,10% ao mês e, 

embora a requerente alegue a abusividade desta taxa, por destoar da 

média do mercado, não é possível alterar os termos contratuais em 

antecipação da tutela, sem que sequer seja oportunizado o contraditório. 

Insta destacar que o art. 330, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece 

que, nas ações revisionais de contrato de empréstimo ou de 

financiamento, o valor incontroverso da obrigação deve continuar sendo 

pago no tempo e modo contratados. Assim, a alegação de abusividades 

não autoriza que seja liminarmente alterada a obrigação, a qual foi 

contratada livremente e sem vícios de consentimento. Ademais, caso o 

requerente se sagre vencedor, ao final da lide, a parte requerida seja 

condenada a restituir eventual valor cobrado indevidamente, de modo que 

não se vislumbra o perigo da demora. De outro lado, ante a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor ao caso, deve ser invertido o ônus da 

prova, na forma estabelecida pelo art. 6º , inciso VIII, do referido diploma 

legal. Posto isso, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo audiência para 

tentativa de conciliação para o dia 26/03/2020, às 14h30min, a ser 

realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local, sala 40.Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 
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(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC)."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003076-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER POZZOBON (EXECUTADO)

JURACI MASIERO POZZOBON (EXECUTADO)

WILSON ROQUE POZZOBON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA APARECIDA KMITA OAB - MT26700/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1003076-31.2016.811.0015 INTIMAÇÃO das PARTES do 

despacho que segue abaixo transcrito: "Conforme já expliquei no 

despacho anterior, no acordo formulado entre as partes nada foi 

deliberado acerca do valor que se encontra depositado judicialmente. Não 

consta de qualquer petição apresentada nos autos a avença de que o 

valor penhorado seria levantado em favor dos advogados do exequente 

para satisfação dos honorários advocatícios. Assim, aguarde-se o 

decurso do prazo fixado na decisão anterior para eventual manifestação 

dos executados. Decorrido o prazo, e não havendo manifestação 

expressa dos executados, o valor será levantado em favor dos 

advogados da exequente, conforme requerido."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003872-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, INTIMO a demandada para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste nos autos, apresentando justificação 

prévia, com fito de fornecer o detalhamento do negócio jurídico entabulado 

entre as partes. No mesmo ensejo, intimo-a acerca da Audiência 

conciliação designada para 09/11/2017 16:45 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011133-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CILIANE ELY KUESTER FURTADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON COVRE OAB - MT0015255A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENIR FURTADO FRIEDRICH (REU)

VALDIR JUCHEM (REU)

ADRIANI FURTADO JUCHEM (REU)

LICEU GABRIEL FRIEDRICH (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo os advogados das partes do r. despacho a seguir transcrito: 

"Processo nº 1011133-04.2017.811.0015 - I. Da impugnação ao valor da 

causa: Os requeridos manifestaram insurgência quanto ao valor atribuído 

à causa, qual seja, R$ 396.500 (trezentos e noventa e seis mil e 

quinhentos reais), aduzindo que tal quantia não corresponde à pretensão 

autoral, requerendo a adequação para que conste o montante de R$ 

316.500,00 (trezentos e dezesseis mil e quinhentos reais). O valor da 

causa, antes de ser um mero ato processual isolado, é um requisito da 

petição inicial do qual advém uma série de repercussões processuais. É 

uma exigência legal para toda causa que se apresente ao juiz com um 

valor econômico certo atribuído pelo requerente, de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo Código de Processo Civil. Neste aspecto, 

observa-se que a lide versa sobre pedido de resolução contratual e 

reparação por danos materiais, através da qual as requerentes requerem 

a declaração de resolução contratual, “desconstituindo assim o negócio 

jurídico” (sic), bem como a reparação no importe de R$136.500,00 (cento e 

trinta e seis mil e quinhentos reais) a título de danos materiais na 

modalidade de lucros cessantes, conforme itens “e” e “f” dos 

requerimentos finais constantes da exordial. Nessa senda, o valor da 

causa deve corresponder ao proveito econômico da demanda, qual seja, o 

valor referente ao negócio jurídico descrito na exordial, somado à quantia 

de lucros cessantes requerida pelas requerentes. Logo, considerando as 

informações da peça inaugural, o imóvel foi alienado por sessenta 

prestações de R$ 3.000,00 (três mil reais), ao passo em que os lucros 

cessantes foram estimados em R$ 136.500,00 (cento e trinta e seis mil e 

quinhentos reais), Assim, assiste razão ao requerido, razão pela qual, 

altero o valor inicialmente indicado, para fazer constar a quantia de R$ 

316.500,00 (trezentos e dezesseis mil e quinhentos reais) como valor da 

causa. Corrija-se na D.R.A. II. Da impugnação à assistência judiciária 

gratuita: os requeridos alegam que as requerentes possuem condições de 

arcar com as custas e despesas processuais, pois a requerente Ciliane 

Ely Kuester Furtado se cuida de microempresária. No ponto, denota-se 

que os requeridos não lograram êxito em demonstrar ao juízo que tal 

benefício merece ser revogado, uma vez que não comprovaram a 

capacidade financeira dos requerentes em arcar com as custas do 

processo, ônus que lhe incumbia. Ademais, o documento de Id n.º 

12652742, juntado com o fito de comprovar as condições econômicas da 

requerente, não é suficiente a revogar as benesses da assistência 

judiciária gratuita, precipuamente tendo em vista que se trata de certificado 

de microempresária em nome da requerente Ciliane Ely Kuester Furtado, 

atestando que esta passou a deter tal condição a partir de 27/02/2018, 

desempenhando atividade comercial referente ao ramo de hotelaria em um 

pequeno município do interior do Estado, sendo que tal prova, por si só, 

não é apta a infirmar a hipossuficiência aventada na inicial. Nesse sentido, 

veja-se o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, senão vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CAPACIDADE FINANCEIRA DA IMPUGNADA - ÔNUS DA PROVA QUE 

COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – RECURSO DESPROVIDO. Compete ao 

impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária 

gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de 

arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu 

sustento, o que não se verifica na hipótese.” (TJ-MT - Ap 13003/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 

30/05/2017). “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS – 

FINANCEIRAS DA PARTE IMPUGNADA – BENEFÍCIO MANTIDO – RECURSO 

DESPROVIDO. No incidente de impugnação a assistência judiciária gratuita, 

o ônus de comprovar a desnecessidade de concessão da benesse recai 

sobre o impugnante, por força do art. 4º, §1º., da Lei 1.060/50, vigente à 

época da prolação da decisão.” (TJ-MT - Ap 29618/2017, DES. 
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SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017). Feitas 

tais considerações, não comporta guarida a impugnação à justiça gratuita, 

de modo que mantenho o benefício concedido às requerentes. III - Da 

ilegitimidade passiva: Os requeridos Liceu Gabriel Friedrich e Lenir Furtado 

Friederich alegam que não tem relação jurídica com a parte requerente, 

que envolva o imóvel em litígio, e sequer constam dos documentos 

juntados com a inicial, tratando-se apenas de ex-cunhados e tios das 

requerentes. A respeito do tema, tem prevalecido na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as condições da ação, 

aí incluída a ilegitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na 

“Teoria da Asserção”, isto é, à luz das afirmações aduzidas na petição 

inicial. Logo, vislumbrada a possibilidade de sobrevir pronunciamento de 

mérito relativamente às pessoas que compõem o processo, não há que se 

falar, preliminarmente, em ilegitimidade. No caso dos autos, a requerente 

alegou que, em 2013, realizou a venda do imóvel em litígio a todos os 

requeridos. Deste modo, não comporta guarida a ilegitimidade dos 

requeridos Liceu Gabriel Friedrich e Lenir Furtado Friederich, uma vez que 

foram indicados como participantes do negócio jurídico em discussão, 

razão pela qual, são legitimados para responder à lide, ressaltando que, a 

questão atinente ao mérito, que envolve a elucidação dos fatos e 

averiguação do direito perseguido com a demanda, será objeto de análise 

no momento oportuno. Dito isso, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva. IV. Da prescrição: Os requeridos alegam a prescrição da 

pretensão autoral, afirmando que se aplica ao caso o prazo quinquenal 

previsto no artigo 206, I, §5º, do Código Civil. Todavia, incide no caso em 

comento o prazo decenal, constante no artigo 205, do Código Civil, uma 

vez que a relação jurídica relativa ao contrato de compra e venda é de 

natureza pessoal. Outrossim, impende pontuar que a obrigação acessória 

referente à reparação civil não pode ser atingida pela prescrição, pois 

está atrelada ao pedido principal da ação. A propósito: “AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA 

RÉ. 1. Relativamente à apontada omissão da Corte local à análise da tese 

fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos, inocorrente a alegada 

ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, pois a controvérsia foi 

integralmente solucionada pelo Tribunal de origem, com fundamento 

explícito e suficiente. 2. Quanto à temática afeta à remuneração do 

corretor, inocorrente o prequestionamento da matéria, a atrair o óbice da 

súmula 282/STF. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os 

integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos 

causados aos consumidores. Precedentes. 4. Segundo o entendimento do 

STJ "enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da 

obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista 

previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição 

o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao 

descumprimento do pactuado." (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). 5. Agravo interno 

desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp 1413862/SP, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019). No 

caso, verifica-se que o suposto negócio jurídico foi entabulado em 2013, 

ao passo em que a ação foi ajuizada em setembro de 2017, não há que se 

falar em prescrição, razão pela qual, afasto a referida prejudicial de 

mérito. V. Dos pontos controvertidos: Verifico que estão presentes os 

pressupostos processuais, bem como as condições da ação. Ademais, as 

partes são legítimas e estão representadas. Assim, não havendo 

questões processuais pendentes, dou o feito por saneado. Fixo os 

seguintes pontos controvertidos: 1) existência do negócio jurídico referido 

na inicial e seus termos; 2) se houve o descumprimento contratual pelos 

requeridos; 3) se há dever de reparação civil e qual o valor devido. As 

partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). VI. Das provas: Defiro a produção 

de prova oral (depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas), 

conforme requerido pelas partes - Id n.º 16900461 e 16969315). O rol de 

testemunhas deverá ser indicado no prazo de 15 (quinze) dias, em 

atenção ao art. 357, §4º, do Código de Processo Civil. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 22/06/2020, ÀS 14H. Cabe aos 

advogados informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do 

dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos três dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (artigo 455, § 1º, CPC/2015). 

A inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (artigo 455, § 3º, CPC/2015). 

Intimem-se as partes para comparecer e prestar depoimento pessoal, sob 

pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015). NOTIFIQUE-SE O MINISTÉIO 

PÚBLICO. Intime-se."

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1010921-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SANTOS DA SILVA (REU)

 

Processo PJE nº 1010921-12.2019.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR da 

decisão que segue abaixo transcrita: "Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO 

POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA / 

EVIDÊNCIA movida por JOSE ALVES DA SILVA em face de FERNANDO 

SANTOS SILVA. Conforme manifestação de Id. 24526728, a parte autora 

pugnou pela desistência da ação. DECIDO. Verifico que a parte autora não 

comprovou o recolhimento das taxas e custas processuais devidas. O art. 

290 do CPC estabelece que: “Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” . O Artigo 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe que: 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. O 

indeferimento da inicial dá ensejo à extinção do processo, conforme 

estabelece o art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Diante de tais 

disposições, a ausência de recolhimento das custas processuais devidas 

é causa de extinção do processo, independentemente da intimação 

pessoal da parte, conforme já se decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL. 

CONTRATOS DE CARTÃO CRÉDITO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. Tendo em vista que a parte autora não está ao abrigo da 

gratuidade judiciária, e não efetuou, no prazo determinado pelo Juízo de 

origem, o pagamento das custas iniciais, cabe o cancelamento da 

distribuição, na forma do art. 257 do CPC, sendo desnecessária a 

intimação pessoal. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA”. 

(Apelação Cível Nº 70052996022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/03/2013). 

(TJ-RS - AC: 70052996022 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de 

Julgamento: 27/03/2013, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2013). Ante o exposto, 

considerando que o autor não providenciou o recolhimento das custas 

processuais, com supedâneo no artigo 485, inciso I c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Novo Código de Processo Civil, indefiro a 

petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento de mérito, 

determinando o cancelamento da distribuição. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001310-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO AZUL TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS DOS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALGAS RODRIGUES OAB - MT13319/O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001310-40.2016.8.11.0015 INTIMAÇÃO das PARTES da 

sentença que segue abaixo transcrita: "Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL movida por BANCO BRADESCO 
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S/A em face de RIO AZUL TRANSPORTES LTDA EPP e ANTONIO MARCOS 

DOS REIS. No Id. 23675861, o exequente se manifestou, informando que 

houve composição entre as partes, pugnando pela extinção do feito, ante 

a satisfação da obrigação. DECIDO. Diante do cumprimento da obrigação, 

com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento de mérito. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012503-81.2018.8.11.0015

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:

ADILSON AVELINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1012503-81.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR da sentença 

que segue abaixo transcrita: "HOMOLOGO por sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, requerida 

pela parte autora no Id. 18220683. Em consequência, com fulcro no artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO sem 

julgamento do mérito, o Processo n° 1012503-81.2018.8.11.0015 – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO movida por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. em face de ADILSON AVELINO DA SILVA. 

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo requerente, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012352-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NARA CAROLINE NASCIMENTO FRANCISCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB - MT0018438A (ADVOGADO(A))

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS ASSUNÇÃO MARTINS (REU)

HELIO KUJAT (REU)

BRUNO PEREIRA SILVA (REU)

 

INITMO A PARTE AUTORA DO R. DESPACHO A SEGUIR TRANSCRITO: 

"Autos nº 1012352-81.2019.8.11.0015 - Verifico que a audiência de 

conciliação está marcada para o dia 06/02/2020. Observo, ainda, que o 

requerido Domingos Assunção Martins foi devidamente citado, conforme 

ID 27462095. O requerido Hélio Kujat, por outro lado, não foi citado, uma 

vez que não foi localizado no endereço informado nos autos (ID 

27242953) e, na manifestação do ID 27887288, a parte autora informa seu 

novo endereço. Ao requerido Bruno Pereira da Silva, por sua vez, foi 

enviada carta de citação, mas não foi recebida em mãos próprias. Assim, 

considerando que não haverá tempo hábil para a citação de todos os 

requeridos, redesigno a audiência de tentativa de conciliação para o dia 

28/05/2020, às 16h00min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40. Determino 

que a Secretaria providencie a citação dos requeridos nos endereços 

constantes nos autos, nos termos da decisão de ID 24428027, 

observando a data da audiência acima designada. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012027-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SET IMOBILIARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAIONARA SUZANA JUELG OAB - MT6045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON RIVALDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Autos nº 1012027-09.2019.8.11.0015 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE da 

sentença que segue abaixo transcrita: "Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por SET IMOBILIÁRIA LTDA em face da 

JEFERSON RIVALDO DA SILVA. No Id. 26101197 o exequente se 

manifestou informando o cumprimento da obrigação pelo executados, 

pugnando pela extinção do feito. DECIDO. Diante do cumprimento da 

obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o 

processo, com julgamento de mérito. Transitada esta em julgado, pagas as 

custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001154-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENAIDE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1001154-47.2019.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR da sentença 

que segue abaixo transcrita: "Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO com pedido liminar, movida PORTOSEG S.A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO alegando que celebrou contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária, sob o nº 

001920007930, no valor total de R$ 27.683,04 (vinte e sete mil e 

seiscentos e oitenta e três reais e quatro centavos), tendo como garantia 

o veículo modelo Automóvel – Veículo Marca: VOLKSWAGEN; 

Ano/Modelo: 2005/2006; Modelo: FOX 1.0 FLEX; - Placa: KAB7161; Chassi: 

9BWKA05Z064125648; Cor: PRATA. Que o requerido se tornou 

inadimplente com as parcela de número 25, razão pela qual pugnou, 

liminarmente, pela busca e apreensão do bem. Com a inicial, vieram os 

documentos de Id.17699790/17700242/17700243/17700244. A busca e 

apreensão foi deferida liminarmente no Id. 22479805. O veículo foi 

apreendido e depositado em mãos do depositário indicado pela parte 

autora (ID:23823016). O requerido, devidamente citado (ID: 23823013), 

não contestou o pedido, nem quitou o débito, conforme certidão de Id. 

28012759. DECIDO O requerido, embora tenha sido devidamente citado 

(ID:23823013), deixou de contestar o pedido no prazo legal, conforme 

certidão de Id. 28012759. Assim, incidem os efeitos da revelia a que se 

refere o artigo 344 do Código de Processo Civil, cabendo o julgamento 

antecipado da lide, na forma preconizada pelo artigo 355, inciso II, do 

mesmo diploma legal. Verificada a revelia, dela decorrem os seguintes 

efeitos: a) presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor na 

petição inicial; b) desnecessidade de o revel ser intimado dos atos 

processuais subsequentes (CPC 346). Verifico, ademais, que o pedido 

inicial foi devidamente instruído com os documentos necessários para 

demonstrar a existência do negócio jurídico entre as partes, materializado 

pelo contrato de alienação, em que o requerido se obrigou ao pagamento 

de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 576,73 

(quinhentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos). Consta do 

referido contrato que, em garantia do débito, o requerido alienou 

fiduciariamente em favor da parte autora o veículo descrito na inicial. 

Observo, ainda, que a parte autora comprovou a mora do requerido, 

consubstanciada na notificação extrajudicial, conforme se vê no 

documento de Id. 17700242. Desta forma, o inadimplemento contratual 

acarreta a rescisão do pacto, com a consequente apreensão do bem, 

conforme dispõe o Decreto-lei nº 911/69, uma vez que a alienação 

fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse 

indireta da coisa móvel alienada, independente da tradição efetiva do bem, 

tornando-se o alienante ou devedor possuidor direto e depositário com 

todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com 

a lei civil e penal. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE consolidando 

nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena do veículo descrito na 

inicial (MARCA: VOLKSWAGEN; ANO/MODELO: 2005/2006; MODELO: FOX 

1.0 FLEX; - PLACA: KAB7161; CHASSI: 9BWKA05Z064125648; COR: 

PRATA), cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo facultada a venda 

a terceiros, após o trânsito em julgado da sentença, respeitando-se os 

termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, 

o qual o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Decorrido o 

prazo recursal, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no 

que concerne as custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se."
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013619-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE FORTUNATO DA SILVA 00180476106 (REQUERIDO)

 

Autos nº 1013619-88.2019.8.11.0015 INTIMAÇÃO DO AUTOR DA 

SENTENÇA QUE SEGUE ABAIXO TRANSCRITA: "HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, acordo 

extrajudicial, formulado entre as partes no Id. 26829671. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 1013619-88.2019.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

movida por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA em face de NEIDE FORTUNATO DA SILVA. Em consequencia, 

revogo a liminar, determinando a restituição do bem à parte requerida. 

Transitada esta em julgado, dê-se baixa em eventual restrição judicial. 

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007979-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMAR GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1007979-07.2019.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO as partes para que em quinze dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 19 de fevereiro de 2020 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (gestora judiciária)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 185119 Nr: 6227-27.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGDA REGINA MARTINS SANCHES GAIOTTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:11.264/MT, MIRIAM GONÇALVES BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 11.795

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 145/148.

Intime-se a parte executada, nos termos do art. 513, §2º, II, do CPC, para 

cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186838 Nr: 8047-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELMO RAGNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO & LOBO 

ADVOGADOS - OAB:OAB/PR 2.049

 Código nº 186838

Intime-se a parte autora a manifestar, no prazo de dez dias, se concorda 

com o pedido de fls. 118, caso em que será expedido alvará em seu favor 

e o processo será extinto pelo pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198449 Nr: 1362-24.2014.811.0015

 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: FLORIANO STEFANO BOGORNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO KNAPIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE ADEMIR DA SILVA 

VIEIRA - OAB:16.344-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:6019-A/MT

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes na fl. 171/172. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 1362-24.2014.811.0015 – EMBARGOS DE TERCEIRO movida por 

FLORIANO STEFANO BOGORNI face de MARCELO KNAPIK.

Torno definitiva a liminar concedida às fls. 50. Promova-se a liberação do 

bem ofertado em caução pelo embargante (fls. 53).

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Ficam as partes dispensadas das custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 195750 Nr: 17492-26.2013.811.0015

 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: VANDIR JONAS BRESOLIN, INÊS GODIEMKI BRESOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LEUCIR MASCARELLO, SIDNEY 

TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:OAB/MT 9.669-A, FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Ante a certidão de fls. 517, substituo o perito nomeado anteriormente, 

nomeando Amadeu Ramppazzo Junior, engenheiro agrimensor, que 

deverá ser intimado, nos exatos termos da decisão de fls. 484/485.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 196489 Nr: 18226-74.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MORELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO KNAPIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:6019-A/MT

 Indefiro o pedido de intimação do executado por meio dos advogados, 

ante o que dispõe o artigo 513, §4º, do CPC.

Ademais, defiro o pedido de fls. 238. Expeça-se Carta Precatória, nos 

termos da decisão de fls. 208.

Intime-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266124 Nr: 7156-55.2016.811.0015

 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: MOREIRA DA SILVA INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:34720-GO

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 232 a 238 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC), INTIMO a parte 

REQUERIDA para manifestar em cinco dias sobre referidos embargos de 

declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154006 Nr: 1986-78.2011.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente, INTIMO a parte AUTORA para que em 

quinze dias especifique as provas que pretende produzir além das já 

constantes dos autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou diga se pretende 

o julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187658 Nr: 8916-44.2013.811.0015

 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: ADELMO RAGNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:14554, GIZA HELENA COELHO - OAB:SP-166.349, 

GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI - OAB:163.607/SP, MARIANA DENUZZO 

SALOMÃO - OAB:253384

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação de fls. 81 a 94 foi interposto 

no prazo de Lei.

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o REQUERIDO para em quinze 

dias apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202338 Nr: 4784-07.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - 

ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENI ANTONIO FERRONATO, TEREZINHA 

MILANI FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEXANDRE BATISTA 

DE AGUIAR - OAB:17541, CHARLY HOEGER - OAB:12668/MT, DANIEL 

BATISTA DE AGUIAR - OAB:OAB/MT 3.537, FERNANDO ULYSSES 

PAGLIARI - OAB:3047/MT, ROSANA GIMENEZ GEBAUER - 

OAB:13761/MT, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:OAB/MT 

3.499

 Nos termos da Legislação vigente, INTIMO as partes para que em quinze 

dias especifiquem as provas que pretendem produzir além das já 

constantes dos autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217643 Nr: 16745-42.2014.811.0015

 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: THIAGO REBELLATO ZORZETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONICE HELENA KUJAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do AUTOR para em cinco dias manifestar sobre 

correspondências devolvidas (fls. 113/114 e versos).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190071 Nr: 11511-16.2013.811.0015

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR JORGE MOMBACH -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO das PARTES para em cinco dias manifestarem, tendo em vista 

que os autos retornaram do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 96098 Nr: 3146-46.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECIR RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À vista do exposto, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sinop/MT, 10 de 

fevereiro de 2020. GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158698 Nr: 5919-59.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GALANI, SEBASTIÃO GALANI - 

VESTUARIO ( BELÍSSIMA MODAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21.061/MT, FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, IVONETE GIACHINI - OAB:22555/O

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação (fls. 68). Entretanto, não efetuaram o pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 
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por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 112) em 

nome dos executados SEBASTIAO GALANI VESTUARIO – CNPJ nº 

09.364.488/0001-00 e SEBASTIAO GALANI – CPF nº 871.424.141-20, até 

o limite do crédito exequendo de (R$ 296.908,69 – duzentos e noventa e 

seis mil novecentos e oito reais e sessenta e nove centavos), o que faço 

com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 204714 Nr: 6762-19.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS VOSNIACK, CAMILA CUSTODIO 

VOSNIACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8.247-B, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - OAB:OAB/MT 

21.250-0, MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976, RICARDO 

LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Verifico que os executados foram devidamente citados para o 

cumprimento da obrigação (fls. 52 e 59). Entretanto, quedaram-se inerte.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 157/158) 

em nome dos executados CLÓVIS VOSNIACK – CPF nº 895.293.401-68 e 

CAMILA CUSTÓDIO VOSNIACK – CPF nº 045.802.671-92 até o limite do 

crédito exequendo de R$ 81.286,35 (oitenta e um mi duzentos e oitenta e 

seis reais e trinta e cinco centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 

do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 242840 Nr: 13841-15.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CYRO DURVAL FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISÂNGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - 

OAB:OAB/MT.18491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS

 Verifico que a executada foi devidamente intimada para o cumprimento de 

sentença (fls. 86). Entretanto, não efetuou o pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 92/93) em 

nome da executada ELISÂNGELA DA SILVA - CPF nº 919.278.701-00, até 

o limite do crédito exequendo de (R$ 8.120,78 – oito mil cento e vinte reais 

e setenta e oito centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Após, voltem-me conclusos para analise dos demais pedidos.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 265828 Nr: 6969-47.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COCATTO FILHO, JOSEMAR COCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/BA 1095-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que o executado Josemar Cocatto não foi citado (fls. 72), de 

modo que, a parte exequente requer o arresto “online” pelo Sistema 

Bacenjud. No entanto, o executado Pedro Cocatto Filho foi devidamente 

citado (fls. 45). Entretanto, quedou-se inerte.

 Desta forma, nos termos do artigo 830 do CPC e conforme entendimento 

do STJ é cabível o arresto “online” de ativos financeiros quando não citada 

a parte executada, sendo a citação requisito tão somente para conversão 

do arresto em penhora. A propósito:

 “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO ENCONTRADO. ARRESTO PRÉVIO OU 

EXECUTIVO. ART 653 DO CPC. MEDIDA DISTINTA DA PENHORA. 

CONSTRIÇÃO ON-LINE. POSSIBILIDADE, APÓS O ADVENTO DA LEI N. 

11.382/2006. APLICAÇÃO DO ART. 655-A DO CPC, POR ANALOGIA. 

PROVIMENTO. 1. O arresto executivo, também designado arresto prévio 

ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC, objetiva assegurar a 

efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na 

hipótese de o executado não ser encontrado para citação. 2. Frustrada a 

tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus 

bens na modalidade on-line (CPC, art. 655-A, aplicado por analogia). 3. 

Com a citação, qualquer que seja sua modalidade, se não houver o 

pagamento da quantia exequenda, o arresto será convertido em penhora 

(CPC, art. 654). 4. Recurso especial provido, para permitir o arresto on-line 

, a ser efetivado na origem”. (STJ, T4 - Quarta Turma, REsp 1.370.687/MG, 

Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 04/04/2013, p. DJe 15/08/2013).

 “RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ARTS. 653 

E 813 DO CPC - ARRESTO VIA BACENJUD ANTES DA PRÁTICA DE ATOS 

JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O DEVEDOR PARA CITAÇÃO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. As hipóteses contempladas no art. 813 CPC não são 

exaustivas, mas exemplificativas, bastando, para a concessão do arresto, 

o risco de dano e o perigo da demora. Precedentes. 2. Admite-se a medida 

cautelar de arresto de dinheiro, via Bacenjud, nos próprios autos da 

execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 653 (a 
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existência de bens e não localização do devedor) ou no art. 813 (a 

demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do 

CPC. 3. In casu, inexistem atos tendentes a localizar o devedor para 

citação, seja por carta, seja por mandado, o que afasta a aplicação do art. 

653 do CPC. 4. Quanto aos requisitos para o deferimento da medida 

cautelar com base no art. 813 do CPC, o Tribunal de origem decidiu que a 

recorrente não logrou êxito em apresentar qualquer indício concreto da 

necessidade da medida. Rever essa afirmação, no entanto, implica 

adentrar em matéria fática, vedada pela Súmula 7 do STJ. 5. Recurso 

especial não provido”. (STJ, T2 – Segunda Turma, REsp 1.407.723/RS, Rel. 

Min. Eliana Calmon, j. 21/11/2013, p. DJe 29/11/2013).

 “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - AUSÊNCIA 

DE CITAÇÃO – ARRESTO ON LINE - POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 

653, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É possível a 

realização do arresto prévio ou online quando não encontrado o 

executado para citação, conforme exegese do artigo 653, caput, do 

Código de Processo Civil, visando evitar que a tentativa frustrada de 

localizar o devedor impeça o regular andamento da execução, 

assegurando, desse modo, a efetivação de futura penhora no feito 

executivo”. (TJMT-AI 9697/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/03/2015, Publicado no DJE 

09/03/2015)

 Assim, DEFIRO o pedido de arresto de ativos financeiros (fls. 76/77) em 

nome do executado JOSEMAR COCATTO – CPF nº 840.529.881-91. 

Outrossim, DEFIRO a penhora de ativos financeiros em nome do 

executado PEDRO COCATTO FILHO – CPF nº 488.931.539-04, até o limite 

do crédito exequendo R$ 37.796,08 (trinta e sete mil setecentos e noventa 

e seis reais e oito centavos).

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33036 Nr: 3862-49.2003.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORALICE TEREZINHA RUFATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. COSTA E COSTA LTDA. - MERCADÃO DE 

MÓVEIS, ADALBERTO COSTA, GILVANA TEREZINHA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON BAROZZI - 

OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, acerca 

da Pesquisa RENAJUD de fls. 287.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 202982 Nr: 5334-02.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIANE SOBIERAL DAL SOGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO 

- OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - 

OAB:14.077.A

 Defiro o pedido de consulta de veículos por meio do sistema Renajud; bem 

como de intimação da executada, conforme requerido às fls. 153, item “a”.

Restando prejudicada a pesquisa, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfazer o crédito 

exequendo (fls. 155), intimando o devedor e seu cônjuge, caso a penhora 

recaia em bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do CPC, observando o 

endereço de fls. 36.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 204714 Nr: 6762-19.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS VOSNIACK, CAMILA CUSTODIO 

VOSNIACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS J. F. BERNARDES - 

OAB:8.247-B, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - OAB:OAB/MT 

21.250-0, MARCELO HUCK JUNIOR - OAB:OAB/MT-17976, RICARDO 

LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Código n.º 204714

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se a parte exequente para se manifestar em 10 

(dez) dias, dando seguimento ao feito, sob pena de extinção da ação.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 208151 Nr: 9549-21.2014.811.0015

 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: VALDECI GOULARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CORREA 

MINHOTO - OAB:177.277/SP, HOMERO STABELINE MINHOTO - 

OAB:OAB/SP 116.353, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353 

OAB/SP, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, 

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA - OAB:12623/MT

 Código nº 208151

Às fls. 1.060 a parte requerida alega que o recurso de apelação interposto 

pelo requerente nos autos de incidente de impugnação à gratuidade da 

justiça não foi conhecido (fls. 1.062) e que o recurso especial teve seu 

seguimento negado (fls. 1.073/1.7076), aguardando-se, atualmente a 

remessa dos autos ao STJ, com agravo em recurso especial (fls. 1.077).

Assim, considerando que o referido recurso não possui efeito 

suspensivo, calcule-se as custas processuais e intime-se a parte autora 

para providenciar o recolhimento, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme 

o determinado às fls. 962, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158698 Nr: 5919-59.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO GALANI, SEBASTIÃO GALANI - 

VESTUARIO ( BELÍSSIMA MODAS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21.061/MT, FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B, IVONETE GIACHINI - OAB:22555/O

 Código n.º 158698

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se a parte exequente para se manifestar em 10 

(dez) dias, dando seguimento ao feito, sob pena de extinção da ação.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173882 Nr: 9168-81.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LUIZ MONEGAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, acerca 

da Pesquisa RENAJUD de fls. 287, que restou INEXITOSA.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179750 Nr: 538-02.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FASIPE - CENTRO EDUCACIONAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE SIMONE DEPRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANE SIMONE DEPRA, Cpf: 

02147183105, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Verifico que foram realizadas várias tentativas de 

citação dos requeridos, todas elas resultaram infrutíferas. Assim, defiro o 

pedido de fls. 63/64. Cite-se, por edital, a executada FABIANE SIMONE 

DEPRA, com prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo de resposta e 

não havendo apresentação de contestação, fica desde já nomeado como 

curador especial (art. 72, II, do CPC), o Defensor Público desta Comarca, 

que deverá obter vista dos autos para se manifestar, no prazo legal. 

Intime-se.

 - Custas Processuais: R$ 520,23 - Valor Total: R$ 28.668,94 - Valor 

Atualizado: R$ 25.589,74 - Valor Honorários: R$ 2.558,97

Despacho/Decisão: DECISÃO – FL. 21: Vistos etc. Recebo a inicial com 

inclusos documentos, vez que atendidos os requisitos dos artigos 282 e 

283 CPC. Cite-se na forma requerida, consignando-se no mandado as 

advertências pertinentes à espécie. Fixo os honorários advocatícios em 

R$ 10% (dez por cento), sobre o valor do débito para pronto pagamento. 

Decorrido o prazo de 03 (três) dias, sem o pagamento, ou oferta de bens 

a penhora, efetue Sr. Oficial de Justiça, com a segunda via do mandado, à 

penhora de bens da executada e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto, intimando-se a executada de tais atos. Recaindo a 

penhora sobre bens imóveis, intime-se o cônjuge da executada, se 

casada for. No prazo para embargos, reconhecendo a executada o 

crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, 

poderão os mesmos parcelar o restante da dívida em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês, em conformidade com o artigo 745-A do Código de 

Processo Civil. Ocorrendo nessa última hipótese, intime-se a exequente às 

providências do § 1º do artigo 745-A do CPC, ou, do contrário, concluso 

para ulteriores deliberações. No caso de integral pagamento no prazo de 

03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade. Indefiro os 

benefícios dos §§ do art. 172 do CPC, para realização dos atos de citação 

e penhora. Intime-se. Às providências. DECISÃO FL. 66: Verifico que 

foram realizadas várias tentativas de citação dos requeridos, todas elas 

resultaram infrutíferas. Assim, defiro o pedido de fls. 63/64. Cite-se, por 

edital, a executada FABIANE SIMONE DEPRA, com prazo de 30 (trinta) 

dias. Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação de 

contestação, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do 

CPC), o Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal. Intime-se.

 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geni Rauber Pires, 

digitei.

Sinop, 13 de fevereiro de 2020

Laura Joanir Costa Leite Rondon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46857 Nr: 445-20.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDA LUCIA RODRIGUES DA SILVA - ME, 

LEONILDA LUCIA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT, RAIMUNDO NETO SILVA - OAB:8831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste nos autos acerca da Carta Precatória devolvida e anexada 

às fls. 259/318, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 81917 Nr: 10199-49.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS NARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Código n.º 81917

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, defiro o pedido formulado às fls. 110/111 com relação à 

pesquisa de veículos em nome da parte executada ANTÔNIO CARLOS 

NARDI – CPF nº 295.898.519-91, por meio do Sistema RENAJUD.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 81917 Nr: 10199-49.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS NARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALMEIDA DA SILVA - 

OAB:5952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação (fls. 87). Entretanto, não efetuou o pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 110/111) 

em nome do executado ANTONIO CARLOS NARDI – CPF nº 

295.898.519-91 até o limite do crédito exequendo de R$ 110.212,98 (cento 

e dez mil duzentos e doze reais e noventa e oito centavos), o que faço 

com fulcro no artigo 854 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise dos demais pedidos.

 Intime-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 87816 Nr: 5251-30.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO ITAMARATI VANGUARD LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE ARRUDA PINTO TRANSPORTE, JOSE 

DE ARRUDA PINTO, JÚLIO ALBERTO PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No tocante à pretensão de bloqueio de cartões de crédito dos 

executados, não merece acolhimento, tendo em vista que, apesar de 

demonstrado o descumprimento da obrigação, não se verifica que estejam 

ocultando eventual patrimônio. Ademais, o pedido de bloqueio de cartões 

de crédito serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência 

patrimonial do que propriamente como coerção ao pagamento, 

desvirtuando a finalidade objetiva da norma.

O artigo 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a 

aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento 

da ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir a vir 

assegurado no artigo 5º, XV, da CF/88. A esse respeito, o Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado tem o seguinte entendimento:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO 

DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS 

CARTÕES DE CRÉDITO DO AGRAVADO ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - 

IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR 

E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A tomada de medida coercitiva de restrição 

do direito de locomoção é incompatível com a natureza da obrigação de 

pagar. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o 

esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se 

verifica que o Agravado esteja ocultado eventual patrimônio e sim que, 

aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada. O pedido 

de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos 

cartões de crédito do executado, se acolhido, serviria mais como um meio 

de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção 

de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que 

apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, 

daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio. A 

previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois 

visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o 

cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir 

e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

CÍVEL DR. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)".

De outro lado, defiro os pedidos de itens 02 (dois) e 03 (três), de fls. 177.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 87942 Nr: 5380-35.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAMA PNEUS E PEÇAS PARA CAMINHÕES 

LTDA. - ME, WILSON ALVES DA GAMA, SIMONI REZENDE DE PAULA, 

ROSANE GABRIEL, JOAO BATISTA AIRES BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A/MT, MARIA CECILIA DE LIMA GONÇALVES - 

OAB:MT/9062-B

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação (fls. 38). Entretanto não efetuaram o pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 113/114) 

em nome dos executados GAMA PNEUS E PEÇAS PARA CAMNHÕES 

LTDA – CNPJ nº 05.747.677/0001-01, WILSON ALVES DA GAMA – CPF nº 

415.757.091-04, ROSANE GABRIEL – CPF nº 946.146.361-87, JOÃO 

BATISTE AIRES BENEVIDES – CPF nº 013.720.511-20 e SIMONE REZENDE 

DE PAULA – CPF nº 004.624611-81, até o limite do crédito exequendo de 

(R$ 394.700,32 – trezentos e noventa e quatro mil setecentos reais e trinta 

e dois centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 87942 Nr: 5380-35.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAMA PNEUS E PEÇAS PARA CAMINHÕES 

LTDA. - ME, WILSON ALVES DA GAMA, SIMONI REZENDE DE PAULA, 

ROSANE GABRIEL, JOAO BATISTA AIRES BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS GRASEL ROSMAN - 

OAB:8265-A/MT, MARIA CECILIA DE LIMA GONÇALVES - 

OAB:MT/9062-B

 Código nº 87942

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC, intime-se 

pessoalmente a executada Rosane Gabriel, acerca da indisponibilidade 

dos ativos financeiros em suas contas bancárias, efetuada no dia 

12/02/2020, no valor total de R$ 1.894,40 (mil oitocentos e noventa e 

quatro reais e quarenta centavos).

A parte executada poderá se manifestar, no intermédio de advogado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do artigo 854, do CPC, 

ficando ciente de que, não havendo manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores para a conta 

única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

A partir de então, fluirá automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para 

a impugnação da penhora, independentemente de nova intimação.

No que se refere à executada Simoni Rezende de Paula, tendo em vista 

que o valor localizado é irrisório em relação ao valor do débito, proceda-se 

o desbloqueio.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 93287 Nr: 312-70.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPLANT - INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ZANDONADI QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WISNEY B. GUEDES - 

OAB:MT 11448, KARINE GOMES RIBEIRO - OAB:7263/MT, MARIO 

MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:4971/MT, ULYSSES RIBEIRO - 

OAB:5464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RAFAEL ZANDONADI QUIROGA 

- OAB:17.104-B, RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 Código nº 93287
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Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC, intime-se 

pessoalmente o executado Lucas Zandonadi Quiroga, acerca da 

indisponibilidade dos ativos financeiros em suas contas bancárias, 

efetuada no dia 12/02/2020, no valor total de R$ 1.919,91 (mil novecentos 

e dezenove reais e noventa e um centavos).

A parte executada poderá se manifestar, no intermédio de advogado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do artigo 854, do CPC, 

ficando ciente de que, não havendo manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores para a conta 

única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

A partir de então, fluirá automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para 

a impugnação da penhora, independentemente de nova intimação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 93287 Nr: 312-70.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPLANT - INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ZANDONADI QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WISNEY B. GUEDES - 

OAB:MT 11448, KARINE GOMES RIBEIRO - OAB:7263/MT, MARIO 

MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:4971/MT, ULYSSES RIBEIRO - 

OAB:5464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RAFAEL ZANDONADI QUIROGA 

- OAB:17.104-B, RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 Verifico que o executado foi devidamente intimado para o cumprimento da 

obrigação (fls. 261). Entretanto, não efetuou o pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 264) em 

nome do executado LUCAS ZANDONADI QUIROGA - CPF nº 

019.881.771-11, até o limite do crédito exequendo de (R$ 22.188,02 – vinte 

e dois mil cento e oitenta e oito reais e dois centavos), o que faço com 

fulcro no artigo 854 do CPC.

Desentranhe-se o documento juntado às fls. 208/209, tendo em vista que 

não pertence a este processo.

Após, voltem-me conclusos para analise dos demais pedidos.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97916 Nr: 4931-43.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A (BIB)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZENIRA LUCIENE CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:OAB/GO 31.084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito, uma vez que a busca de endereços restou 

infrutífera.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 102357 Nr: 9355-31.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONEDIS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO ZANETTE, MICHELE DE MARQUES 

ZANETTE, ACELITO ZANETTE, DARCI DE ALMEIDA ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 Código nº 102357

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta de que foram localizados 

ativos financeiros, ainda que em valor inferior ao débito, bem como 

considerando o disposto no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC, intime-se 

pessoalmente o executado Silvano Zanete, acerca da indisponibilidade 

dos ativos financeiros em suas contas bancárias, efetuada no dia 

12/02/2020, no valor total de R$ 2.455,31 (dois mil quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos).

A parte executada poderá se manifestar, no intermédio de advogado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 3º, do artigo 854, do CPC, 

ficando ciente de que, não havendo manifestação, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, transferindo-se os valores para a conta 

única do TJ/MT, vinculada aos autos (§ 5º, art. 854, NCPC).

A partir de então, fluirá automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para 

a impugnação da penhora, independentemente de nova intimação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 102357 Nr: 9355-31.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEREIRA GIONEDIS ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO ZANETTE, MICHELE DE MARQUES 

ZANETTE, ACELITO ZANETTE, DARCI DE ALMEIDA ZANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 Verifico que os executados foram devidamente intimados para o 

cumprimento de sentença (fls. 214). Entretanto, não efetuou o pagamento 

do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 226/227) 

em nome dos executados SILVANO ZANETTE – CPF nº 829.036.891-72, 

MICHELE DE MARQUES ZANETTE – CPF nº 026.351.179-00, ACELITO 

ZANETTE – CPF nº 241.774.079-68 e DARCI DE ALMEIDA ZANETTE – CPF 

nº 883.843.901, até o limite do crédito exequendo de (R$ 148.532,43 – 

quarenta e sete mil quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove 
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centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109644 Nr: 1946-67.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGHINONI & ANGHINONI LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039, MARCIA TEREZINHA BANTLE - OAB:OAB/MT 17363, 

MARCIO LOUZADA CARPENA - OAB:46582/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/MT, HITLER PULLIG FILHO - OAB:11529

 Verifico que o executado foi devidamente intimado para o cumprimento de 

sentença (fls. 216). Entretanto, não efetuou o pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 219/221) 

em nome do executado ANGHINONI & ANGHINONI LTDA - CNPJ nº 

05.016.777/0001-68, até o limite do crédito exequendo de (R$ 743.257,17 

– setecentos e quarenta e três mil duzentos e cinquenta e sete reais e 

dezessete centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Após, voltem-me conclusos para analise dos demais pedidos.

 Intime-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109644 Nr: 1946-67.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGHINONI & ANGHINONI LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039, MARCIA TEREZINHA BANTLE - OAB:OAB/MT 17363, 

MARCIO LOUZADA CARPENA - OAB:46582/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/MT, HITLER PULLIG FILHO - OAB:11529

 Código n.º 109644

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, defiro o pedido formulado às fls. 219/221 com relação à 

pesquisa de veículos em nome da parte executada ANGHINONI 

REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA – CNPJ nº 05.016.777/0001-68, por 

meio do Sistema RENAJUD.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 128291 Nr: 7506-53.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO CLIMA COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT, SILVIA HELENA SCHIMIDT - OAB:12.639

 Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA 

DEVEDOR SOLVENTE movida por AUTOCLIMA COMÉRCIO DE AR 

CONDICIONADO LTDA-ME em face de LUIZCARLOS SCHMIDT, alegando 

ser credor do executado da importância de R$ 8.534,74 (oito mil 

quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

Recebida a inicial, o executado foi devidamente citado (fls. 26). 

Apresentou Embargos à Execução, porém, foram julgados improcedentes 

(fls. 86).

Às fls. 55/57, foi realizada pesquisas em busca de bens ou valores em 

nome do executado, restando infrutífera. Às fls. 94, o exequente requereu 

a penhora de um imóvel. Às fls. 238, foi intimado para apresentar cópia 

atualizada do imóvel que pretendia penhorar. No entanto, quedou-se inerte 

(fls. 241).

Tentada a intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento ao 

feito (fls. 246verso e 247verso), restou infrutífera, conforme certidão de 

fls. 248.

DECIDO.

É obrigação da parte manter seu endereço atualizado nos autos, 

presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço declinado na 

inicial, consoante dispõe o art. 274, do CPC.

Assim, o exequente considera-se intimado a dar andamento no feito pela 

carta expedida às fls. 247verso, a qual foi devolvida com a informação 

“desconhecido”.

Outrossim, verifico, que o processo está paralisado há mais de 01 (um) 

ano, por inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar 

o andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam.

Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo deve ser 

extinto, consoante já se decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC - 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 

240/STJ AO CASO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Não há que se 

falar, in casu, em necessidade de requerimento do réu, para que se 

possibilite a extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do 

Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que a inércia, frente à intimação pessoal do autor, configura abandono 

de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem 

julgamento de mérito (AgRg no REsp n.º 719.893/RS, 1ª Turma, Min. 

FRANCISCO FALCÃO, DJ de 29.08.2005). 2.- Inaplicável, nessa hipótese, 

a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve 

sequer a instauração da relação processual. (...).” (STJ - AgRg no AREsp: 

399644 RO 2013/0322824-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de 

Julgamento: 22/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

14/11/2013).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS 

DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos de sua 

competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 26936/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015).

Posto isso, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Condeno o 

exequente ao pagamento das custas processuais.

Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130237 Nr: 9452-60.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINIO VINAGA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MIORANZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286/MT, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA MONTAGNERI 

MIORANZA - OAB:20.318

 Código nº 130237

A justificativa apresentada pelo exequente às fls. 231 não pode ser 

aceita, uma vez que, ao ser nomeado depositário, assumiu o ônus de 

manter os semoventes sob os seus cuidados, tanto que, conforme 

certificado pelo oficial de justiça no ato da penhora (fls. 172), os animais 

foram removidos a uma “pastagem que o credor arrendou para deixar 

estes animais sob total responsabilidade de cuidar dos mesmos e ficando 

de fiel depositário, comprometendo-se de não abrir mãos sem autorização 

do juízo do feito”.

 Assim, se o exequente alega que não teve condições de manter os 

semoventes em sua posse, deveria ter requerido autorização judicial para 

a alienação antecipada, conforme o previsto no art. 852, do CPC, o que 

não o fez.

 A conduta do depositário infiel caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça, conforme estabelece o art. 161, parágrafo único do CPC, 

sujeitando o agente à imposição de multa.

Assim, com fulcro no art. 161, parágrafo único, c/c art. 77, § 2º, do CPC, 

arbitro multa ao exequente, no montante correspondente a 1% (um por 

cento) sobre valor atualizado da causa, a ser revertida a favor do Estado 

de Mato Grosso.

Dando seguimento ao feito, não sendo possível a avaliação dos 

semoventes penhorados, por terem sido vendidos, determino a expedição 

de ofício ao Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA), 

requisitando informações quanto ao preço atual de mercado dos 

semoventes descritos no auto de penhora de fls. 173, nesta região.

Vindo aos autos a resposta, intimem-se as partes para se manifestarem, 

no prazo de 10 (dez) dias. No mesmo prazo, o exequente deverá 

apresentar o cálculo do valor do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 214196 Nr: 14337-78.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOREL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA LAURA PEREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759-MT, LUCIANA DE BONA TSCHOPE - OAB:MT/7394

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação (fls. 44). Entretanto, não efetuou o pagamento do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 104) em 

nome dos executados LUCIA LAURA PEREIRA RODRIGUES - CPF nº 

873.804.201-00, até o limite do crédito exequendo de (R$ 25.572,99 – vinte 

e cinco mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), 

o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 214351 Nr: 14473-75.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R C COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT AÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

AÇOS LTDA., WOLNEI LEMOS GOULART, MARINALVA BERNARDES 

GUIMARÃES LEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO 

MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924, PAULA SAVARIS BEE - OAB:18674-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEI LEMOS GOULART - 

OAB:48218

 Ante a petição e documentos de fls. 132/135, manifeste-se o exequente, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 228961 Nr: 5021-07.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSNI ANTUNES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 

19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da obrigação (fls. 47). Entretanto, não efetuou o pagamento 

do débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, 

por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC, e 

consoante regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela 

Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0).

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros (fls. 51) em 

nome da executada ROSIMEIRE DE OLIVEIRA BARRETO - CPF nº 

004.364.941-67, até o limite do crédito exequendo de (R$ 4.789,86 – 

quatro mil setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), o 

que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

Após, voltem-me conclusos para análise dos demais pedidos.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 229983 Nr: 5565-92.2015.811.0015

 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: MARCIO JOSÉ DIAS LOPES, RENEN MOUGAM OLIVEIRA 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA MC LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JALES SANTANA - OAB:27156

 Certifique-se sobre o cumprimento da decisão de fls. 133.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 242840 Nr: 13841-15.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CYRO DURVAL FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISÂNGELA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIVEIRA SILVA NETO - 

OAB:OAB/MT.18491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEVY DIAS MARQUES - 

OAB:5828/MS

 Código n.º 242840

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, defiro o pedido formulado às fls. 92/93 com relação à 

pesquisa de veículos em nome da parte executada ELISÂNGELA DA 

SILVA – CPF nº 919.278.701-00, por meio do Sistema RENAJUD.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção da ação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245907 Nr: 15785-52.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. D. MOLAS E FREIOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEIA CANTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, diante 

dos termos da Certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita: CERTIFICO 

E DOU FÉ, em cumprimento ao respeitável mandado, extraído dos autos 

245907, nesta cidade e Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no 

endereço constante do respeitável mandado, na Avenida das Acácias, 

2038, Apto D, Bairro: Setor Residencial Norte, e lá estando, deixei de 

proceder à citação da parte ré: Rosileia Cantoni, por não encontrá-la no 

endereço descrito no respeitável mandado. CERTIFICO E DOU FÉ, que 

estando no endereço constatei residir o Senhor Márcio José dos Santos, 

portador do CPF nº 000.504.639-42, o qual me informou que reside no 

endereço de aluguel aproximadamente um (01) ano, e que não conheceu 

nem conhece a ré. Assim sendo, em face da não localização da ré, nem a 

obtenção de informação de seu novo logradouro, devolvo o respeitável 

mandado para os devidos fins. Por ser verdadeiro e dou fé. Sinop/MT, 

28/09/2019 EDÉZIO PEREIRA JORGE Oficial de Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 247138 Nr: 16583-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070 - MT, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: QUEBIO DA SILVA ALVES - 

OAB:23544/O

 Expeça-se alvará eletrônico, transferindo o valor vinculado aos autos (fls. 

176) para a conta indicada às fls. 180, em favor da advogada do 

exequente, uma vez que esta tem poderes para receber (fls. 29).

Após, intime-se o exequente para apresentar o saldo devedor, abatendo o 

montante levantado.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 251226 Nr: 18924-12.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA, LILIANE ANDREA DO 

AMARAL DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO BURTET CERUTTI & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 165/168.

Intime-se a parte executada, para efetuar o pagamento dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 256684 Nr: 1765-22.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CONTINI, GILMAR LUIZ DAGHETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT, MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHÃES - 

OAB:190448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida às fls. 104.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1765-22.2016.811.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL movida por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de ANTONIO 

CONTINI e GILMAR LUIS DAGHETTI.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo exequente, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 373026 Nr: 978-51.2020.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA -EPP, BRENO RAMIRES, AMARILDO APARECIDO DA LUZ, 

ITAMARCIO SOARES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citem-se os requeridos, indicados às fls. 52, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestarem-se acerca da instauração do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 135, do 

CPC. Sem custas, ante a gratuidade no processo principal.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 288710 Nr: 1482-62.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CONTINI, GILMAR LUIZ DAGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GODOY DA CUNHA 

MAGALHÃES - OAB:190448

 Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizado por GILMAR LUIZ 

DAGHETTI e ANTONIO CONTINI em face de ITAU UNIBANCO S/A.

Às fls. 105, nos autos em apenso (nº 256684), as partes entabularam 

acordo, o qual foi devidamente homologado.
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DECIDO.

Diante da celebração de acordo entre as partes nos autos da Ação de 

Execução de Título Extrajudicial o qual foi homologado nesta data, não há 

razão para o prosseguimento do feito, impondo-se a extinção do processo 

por perda superveniente do objeto.

Posto isso, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

 Transitada esta em julgado, pagas as custas pelos embargantes, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 259663 Nr: 3475-77.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GROUP MYNETS WORKING CLUBE DE NEGÓCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RODRIGUES CRISPIM OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERY BUENO DA SILVEIRA - 

OAB:303253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19.407/O

 [...] Desta forma, a apresentação de cópia autenticada do título executivo 

não é suficiente para garantir a regularidade formal do processo. Assim, 

concedo à parte exequente o prazo de 10 (dez) dias para que providencie 

a juntada das vias originais dos títulos executivos de fls. 24/27 aos autos 

presentes autos, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.Decorrido o prazo, certifique-se e, se juntado o documento, 

intime-se a parte executada para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118649 Nr: 10967-67.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMINDO LELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado noendereço do Executado - ESTRADA GLÓRIA - CONDOMÍNIO 

SÃO LUCAS 4 (ZONA RURAL), em Sinop-MT (endereço completo de fl. 

59), tendo em vista que a carta de citação foi devolvida com a alínea: 

"ausente", devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162126 Nr: 9838-56.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILCEU ANTONIO DAL BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CAPITAL DE SINOP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DIAS VILLA - 

OAB:14589/MT, GUSTAVO CASTELLANI COSTI - OAB:OAB/MT 14769, 

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB:OAB/MT 

8718, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, SILVERIO 

GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para no prazo de 05 (cinco) dias, 

INFORMAR OS ENDEREÇOS ATUALIZADOS E COMPLETOS DOS 

EXECUTADOS para que possamos intimá-los para o cumprimento da 

obrigação.

 Caso os endereços informados não sejam abrangidos pelos serviços dos 

Correios, INTIMO A PARTE EXEQUENTE A efetuar o pagamento da 

importância referente à diligência(s) do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado nos ENDEREÇOS INFORMADOS, devendo 

constar na guia de recolhimento da diligência o BAIRRO, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 180161 Nr: 962-44.2013.811.0015

 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: LEIDE GIELOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO CRISTIANO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:MT/16.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBROS 

- OAB:13154/MT

 Intimem-se as partes a manifestarme se tem interesse na produção de 

prova oral, no prazo de dez dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 172258 Nr: 7778-76.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGOMAR ILSON MATTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS B. SAUCEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO LANOT 

HOLSBACH - OAB:OAB/MT 20.112-B, LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:10.089-A-MT, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - 

OAB:10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, conforme dispõe o artigo 85, §2º do CPC. Todavia, a 

exigência de tais verbas fica suspensa, uma vez que o requerente é 

beneficiário da assistência judiciaria gratuita, conforme decisão de fls. 

101.Transitada esta em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos, independentemente de nova determinação, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 
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Intime-se.Sinop/MT, 17 de fevereiro de 2020.GIOVANA PASQUAL DE 

MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 172977 Nr: 8108-73.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SOLANO CENEDESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARA SOARES DA SILVA - 

OAB:18.131-MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:OAB/MT Nº16.333

 HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre as partes, às fls. 110/112, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e determino a 

SUSPENSÃO do processo Código nº 8108-73.2012.811.0015 – AÇÃO DE 

EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por TRANSTERRA 

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA em face de FRANSCISCO 

SOLANO CENEDESE até a data aprazada para o pagamento da última 

parcela informado no acordo.

Determino a restrição de transferência do veículo, Placa: AVS – 1569, pelo 

sistema Renajud.

Permaneçam os autos em arquivo provisório, sem baixa na distribuição até 

o decurso do prazo de suspensão.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se a 

parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154346 Nr: 2342-73.2011.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA NASCIMENTO CEGOVIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, INTIMO a parte AUTORA para que em 

quinze dias especifique as provas que pretende produzir além das já 

constantes dos autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou diga se pretende 

o julgamento antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 122677 Nr: 1840-71.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA CORNIANI GRANDE, RAFAEL TEIXEIRA 

ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTONOP, ERNANI ANTONIO BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A, ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - 

OAB:OAB/MT 9084-A, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 Chamo o feito a ordem, uma vez que a Dra. Elisangela Soares renunciou 

ao mandado que lhe foi conferido pelo executado Ernani Antonio Bueno e, 

portanto, a referida advogada continua representando apenas a outra 

executada Odontonop.

Intime-se pessoalmente o executado Ernani Antonio Bueno para cumprir a 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o pagamento do 

débito, no valor informado às fls. 149, sob pena de penhora de bens 

suficientes à garantia do débito. No mesmo prazo, deverá constitui novo 

advogado, sob pena de prossseguimento do feito independentemente da 

sua intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126348 Nr: 5562-16.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUIZ GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A, FLAVIANO BELINATI GARCIA PEREZ 

- OAB:24.102-B/PR, Milken Jacqueline Cenerini Jacomini - 

OAB:14708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, 

VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Intimo a parte autora para que em 05 (cinco) dias efetue o pagamento das 

custas de DESARQUIVAMENTO, ficando consignado que as guias para o 

recolhimento estão disponíveis no site  serviços.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210998 Nr: 11759-45.2014.811.0015

 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: JOÃO RICARDO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON BURG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYARA MOURA FEITOZA - 

OAB:OAB/MT.021.119O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:15847/MT, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 Nos termos da Legislação vigente, INTIMO as partes para que em quinze 

dias especifiquem as provas que pretendem produzir além das já 

constantes dos autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se 

pretendem o julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234373 Nr: 8341-65.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, GABRIELA SEVIGNANI - 

OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 26417A

 INTIMAÇÃO da AUTORA para manifestar em cinco dias sobre ofício de fl. 

121.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245513 Nr: 15528-27.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALILÉIA FACTORING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA BIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do AUTOR para em cinco dias efetuar o preparo da carta 

precatória a ser expedida para a Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, 

tendo em vista que a carta de intimação foi devolvida com a alínea: "6-não 

procurado".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 302262 Nr: 9772-66.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ADILSON LUIZ LEMANSKI, MARLISE LEMANSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE 

SOUZA - OAB:14690/O, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação foi interposto no prazo de 

Lei.

Nos termos da legislação vigente, INTIMO o EMBARGADA para em quinze 

dias apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 129545 Nr: 8760-61.2010.811.0015

 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 NEVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S.A. – CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146977-OAB/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 DECISÃO: “Converto os debates orais em alegações escritas, 

concedendo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para cada parte, 

saindo devidamente intimadas para tanto.” Nada mais havendo, foi 

encerrado o presente termo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161411 Nr: 8983-77.2011.811.0015

 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 FERREIRA MENDES, SIRLENE DE FÁTIMA 

FERNANDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINO BRAND, ELIZABETA LOURDES 

BRAND, ELBIO ROBERTO VOLKWEIS, NEREU LUIZ VOLKWEIS, PAULO 

HENRIQUE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - 

OAB:14043/MT, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:MT-3.167-A, THAIS 

SILVA MENDES - OAB:12.638 MT, THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:MT/14.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - 

OAB:14717-MT, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, 

SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a). THIAGO SILVA MENDES 

para em três dias devolver os autos supramencionados, sob as penas do 

artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163609 Nr: 11529-08.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MANHAGUANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - 

OAB:13851/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC), tendo 

em vista que os autos foram retirados em carga rápida e não foram 

devolvidos, intimo o Dr. ALLAN LOPES CARASSA para devolver 

IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184984 Nr: 6091-30.2013.811.0015

 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: LAÉRCIO JOÃO LAZZAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICRED MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PEIXOTO DUARTE - 

OAB:11432 A - MT, GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS - 

OAB:OAB/SP 273.528, MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - OAB:17868/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC), tendo 

em vista que os autos foram retirados em carga rápida e não foram 

devolvidos, intimo o Dr. TIAGO PACHECO DOS SANTOS para devolver 

IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196817 Nr: 18517-74.2013.811.0015

 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: ANTONIO DAMIAN PREVE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CEREAIS SINOP 

LTDA- (ARROZ ENGENHO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON AGULHÃO 

SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JUNIOR - 

OAB:MS/6.877, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a). VANDERLEI NEZZI para 

em três dias devolver os autos supramencionados, sob as penas do artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224340 Nr: 2339-79.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAJÉ TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Orli Macedo Melo - 

OAB:20.031/MT, JOSE DOS SANTOS NETO - OAB:OAB/MT 3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a). ERCIO ERNO KETZER 

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.: 228162 Nr: 4496-25.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA, JOSÉ MARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, MULTIMARCAS REPRESENTAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANA APARECIDA CENEDESE - 

OAB:17823/MT, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:21.061/MT, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA 

ALVIM - OAB:118685/SP, JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - 

OAB:12.663/SP, MARCOS EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA - 

OAB:292.532 OAB/SP, NATHÁLIA GONÇALVES DE MACEDO 

CARVALHO - OAB:OAB/SP 287894, RENATO VALGAS RODRIGUES - 

OAB:13319/MT

 Código nº 228162

A requerida Realiza Administradora de Consórcios Ltda opôs embargos de 

declaração em face da sentença proferida às fls. 570/580, alegando 

contradição e desproporcionalidade entre o objeto da condenação e a 

verba honorária fixada (fls. 583/587).
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 Às fls. 619/621, os requerentes apresentaram contrarrazões, aduzindo 

que não há vícios na sentença recorrida, requerendo a aplicação da multa 

prevista no parágrafo segundo, do artigo 1.026, do CPC/2015.

 Decido.

 De início, cumpre anotar que os embargos de declaração são cabíveis 

nas hipóteses mencionadas no art. 1022 do CPC/2015. Todavia, no caso 

dos autos, a pretensão da requerida não se coaduna com a via eleita, 

posto que não há qualquer erro/omissão/contradição/obscuridade na 

sentença hostilizada.

 No ponto, não há contradição na sentença no tocante ao parâmetro legal 

utilizado para o arbitramento dos honorários sucumbenciais em relação à 

condenação. Isso porque, o fato de a requerida entender que os 

honorários fixados foram arbitrados de forma desproporcional não 

constitui contradição passível de correção por esta via recursal. É dizer: a 

contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela 

verificada entre os elementos que compõem a sentença e não entre o 

posicionamento jurídico da sentença com aquele que é defendido pela 

parte.

 Assim, a pretensão dos embargos de declaração é de fazer valer a tese 

da parte requerida, modificando o teor da sentença, o que é incabível pela 

via escolhida, devendo ser utilizado o recurso apropriado.

Deste modo REJEITO OS EMBARGOS, por não haver qualquer omissão, 

contradição, obscuridade e/ou erro material passível de ser sanado na 

sentença de fls. 570/580 que, destarte, permanece na íntegra, tal como foi 

lançada.

Intimem-se.

Sinop/MT, 18 de fevereiro de 2020.

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252698 Nr: 19695-87.2015.811.0015

 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: ADENIR JOSE BATISTELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI NEZZI - 

OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a). VANDERLEI NEZZI para 

em três dias devolver os autos supramencionados, sob as penas do artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182230 Nr: 3170-98.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANEIDE DE SOUZA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - OAB:MT / 

12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:, ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - OAB:16.045 - MT

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC), tendo 

em vista que os autos foram retirados em carga rápida e não foram 

devolvidos, intimo o Dr. ADEBLÔNIO DE OLIVEIRA DIAS para devolver 

IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188116 Nr: 9432-64.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIÂNGULO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO TABOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON PLÁCIDO DE CASTRO - 

OAB:PR-5.301

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC), tendo 

em vista que os autos foram retirados em carga rápida e não foram 

devolvidos, intimo a Dra. LÍGIA MARIA PREVIDELLI RABELO para devolver 

IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188434 Nr: 9739-18.2013.811.0015

 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: SILVANO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MARTINS GUEDES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:MT/9695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a).ELIANA MACIEL 

ESCOBAR para em três dias devolver os autos supramencionados, sob as 

penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197322 Nr: 422-59.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MIRANDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16.034-A/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a). RINALDO FERREIRA DA 

SILVA para em três dias devolver os autos supramencionados, sob as 

penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198228 Nr: 1177-83.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISS. DA SAÚDE E EMPRES. DE MT.LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO JOÃO LAZZAROTTO, CLÁUDIA 

TEREZINHA DUARTE LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:OAB/MT 9.247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PEIXOTO DUARTE 

- OAB:11432 A - MT

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC), tendo 

em vista que os autos foram retirados em carga rápida e não foram 

devolvidos, intimo o Dr. JOÃO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO para 

devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as penas da 

lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211180 Nr: 11903-19.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID POSPIECHAC - ME, DAVID POSPIECHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 
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RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a). WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257453 Nr: 2199-11.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMPRE SEMENTES EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINÂMICA COMÉRCIO DE GRAÕS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GUELLA - 

OAB:22640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERLI HENRIQUE GARCIA - 

OAB:20.979/MT

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a). ERLI HENRIQUE GARCIA 

para em três dias devolver os autos supramencionados, sob as penas do 

artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277544 Nr: 14563-15.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIRAS DIEL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL SEBA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JACÓ 

CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, VALQUIRIA SARTORELLI E SILVA - 

OAB:8276/MS

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC), tendo 

em vista que os autos foram retirados em carga rápida e não foram 

devolvidos, intimo o Dr. JOÃO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO para 

devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as penas da 

lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283385 Nr: 17928-77.2016.811.0015

 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: ARIETE POLAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SINOP S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - 

OAB:6739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA GOULART 

- OAB:13439-A/MT, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC), tendo 

em vista que os autos foram retirados em carga rápida e não foram 

devolvidos, intimo o Dr. VILSON BAROZZI para devolver IMEDIATAMENTE 

os autos supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333060 Nr: 11475-95.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERCÍLIO MARCHETTI S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFEU MENCATO, MARIA DE FÁTIMA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:OAB/MT 4284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILDES FRANCISCO DOS 

SANTOS FILHO - OAB:OAB/SE 4116

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a). WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10631 Nr: 117-08.1996.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO CHERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMEGA - TRANSPORTADORA E COMÉRCIO 

DE MADEIRAS LTDA, JOSÉ FONSECA DOS SANTOS, ISMAEL SOARES 

MODOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a). WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31106 Nr: 1747-55.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI FRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renan Garcia Bruscagin - 

OAB:20665/O, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT, 

SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739/MT

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC), tendo 

em vista que os autos foram retirados em carga rápida e não foram 

devolvidos, intimo o Dr. VILSON BAROZZI para devolver IMEDIATAMENTE 

os autos supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34344 Nr: 4840-26.2003.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, AIRTON 

FRANCISCO ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO SEGURA FURLAN - ESPÓLIO, 

MARCELO SEGURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:MT/9.344, LUCIANO SILES DIAS - OAB:OAB/MT 6913-A, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4.722 - A

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC), tendo 

em vista que os autos foram retirados em carga rápida e não foram 

devolvidos, intimo o Dr. ALLAN LOPES CARASSA para devolver 

IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68760 Nr: 8375-89.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERCÍLIO MARCHETTI S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & MENCATO LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARIA ALVES SANTOS - 

OAB:MT/3.524 - B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GERALDO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:22978-B/SC, MARIA ELIZABETE FRIPP DOS SANTOS - 

OAB:24995-B/SC

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a). WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 
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Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86727 Nr: 4152-25.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a). DIEGO GUTIERREZ DE 

MELO para em três dias devolver os autos supramencionados, sob as 

penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93286 Nr: 311-85.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRIPLANT - INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEALMIR SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7263/MT, MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:4971/MT, 

ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a).LEDOCIR ANHOLETO 

para em três dias devolver os autos supramencionados, sob as penas do 

artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96998 Nr: 3959-73.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE YOSHIAKI YANAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEIA COMÉRCIO DE ARTIGOS DO 

VESTUÁRIO LTDA ME, CLÁUDIA REGINA CAVALCANTE DE AZEVEDO, 

LUCIANA MARIA VANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:MT/6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado do autor para em 

cinco dias manifestar, em vista da pesquisa realizada no sistema PJE e 

Siel, às fls. 201/204, requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103260 Nr: 10292-41.2008.811.0015

 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: ALAN VELOSO BACHES, ALTAMIR JOSÉ BACHES, 

ADENISE MARTINHA VELOSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE ÔNIBUS ROSA LTDA., NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR RHEINHEIMER - 

OAB:2756/MT, CLAUDIA BRUNO LEMOS - OAB:12355, LIRANE 

BORTOLANZA GAIÃO - OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14.077.A, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:OAB/PE 23.748

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a).LEONARDO DIAS 

FERREIRA para em três dias devolver os autos supramencionados, sob as 

penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108193 Nr: 563-54.2009.811.0015

 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: ILOIVA VALÉRIA WALKER KOCHHANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, MARCIO FERNANDO CARNEIRO - OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:OAB/MT 17209-A

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a).MARCIO FERNANDO 

CARNEIRO para em três dias devolver os autos supramencionados, sob 

as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108634 Nr: 983-59.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO DE MELO, OSMIR FERNANDES DOS SANTOS, 

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRINALDO BATISTA DOS SANTOS

 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: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a). THIAGO VIZZOTTO 

ROBERTS para em três dias devolver os autos supramencionados, sob as 

penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111701 Nr: 4040-85.2009.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE NOVA MUTUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFONSO PAULINO RENGER, VANIR 

PROVENSI ROGERI, GELCIMINA ROGERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:OAB/MT 7133, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA 

- OAB:MT/13.851, JULIANE BREDA - OAB:18008-MT, MARCELO 

SEGURA - OAB:MT/4722-A

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC), tendo 

em vista que os autos foram retirados em carga rápida e não foram 

devolvidos, intimo o Dr. ALLAN LOPES CARASSA (Ou ALLANN LOPES 

KARASSA)para devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, 

sob as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113699 Nr: 6350-64.2009.811.0015

 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 CHERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO ROBERTO STANISZEWSKI, MAGALI 

TREVIZAN STANISZEWSKI, LUIZ ALBERTO STANISZEWSKI, MARCIA 

SILVEIRA PINTO STANISZEWSKI, RITA DE CACIA STANISZEWSKI DA 

SILVA, LUIZ CARLOS GONÇALVES DA SILVA, SILVESTRE DIMAS 

STANISZEWSKI, RENATO STANISZEWSKI, MIRIAN MARI NUNES VIEIRA, 

ROSILEI APARECIDA LINO STANISZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:, ADRIANO BULHÕES DOS SANTOS - OAB:8182/MT, 

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B-MT, ELCIO CALIXTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:, ELCIO CALIXTO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:MT-7.570

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a). DARVIN KRAUSPENHAR 

JUNIOR para em três dias devolver os autos supramencionados, sob as 

penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115283 Nr: 7989-20.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO AZUL AGROPASTORIL, COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME ANTONIO ABREU LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a). EDUARDO MARQUES 

CHAGAS para em três dias devolver os autos supramencionados, sob as 

penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116758 Nr: 9129-89.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDER LANGBECKER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC), tendo 

em vista que os autos foram retirados em carga rápida e não foram 

devolvidos, intimo o Dr. JONAS MOLINARI ARAÚJO para devolver 

IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117233 Nr: 9533-43.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR APARECIDO FENILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:11.470, 

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC), tendo 

em vista que os autos foram retirados em carga rápida e não foram 

devolvidos, intimo o Dr. MATHEUS HENRIQUE FONSECA para devolver 

IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117234 Nr: 9534-28.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR APARECIDO FENILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, FABIO RICARDO CAVINA - OAB:9576-A/MT, 

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC), tendo 

em vista que os autos foram retirados em carga rápida e não foram 

devolvidos, intimo o Dr. MATHEUS HENRIQUE FONSECA para devolver 

IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130189 Nr: 9404-04.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY FERNANDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELÉ & MARTINS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, PRISCILA SYTRISKI SANTOS PIACENTINI - 

OAB:12606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BORTOLETO FERREIRA 

- OAB:13396/MT

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC), tendo 

em vista que os autos foram retirados em carga rápida e não foram 

devolvidos, intimo a Dra. LUCIANA WERNER BILHALVA para devolver 

IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130697 Nr: 9913-32.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO CLARINDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRD - VITÓRIA RÉGIA DIVISÓRIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a). MARCOS APARECIDO 

DE AGUIAR para em três dias devolver os autos supramencionados, sob 

as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150194 Nr: 11323-28.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNEU BONICONTRO, NORMA SUELI DAS 

NEVES NORTE BONICONTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC), tendo 

em vista que os autos foram retirados em carga rápida e não foram 

devolvidos, intimo o Dr. ROBERTO DE OLIVEIRA para devolver 

IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157934 Nr: 5089-93.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

MADFERR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A, GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - 

OAB:19757/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, JOSE 

ANTONIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707-MT

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a).GISELI VIEIRA 

DORNELLES DIAS para em três dias devolver os autos 

supramencionados, sob as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do 

Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158038 Nr: 5198-10.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARTA ELISA FREESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTER DA SILVA GARCIA, JOSÉ FRANCISCO 

VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON ARRUDA MORENO - 
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OAB:5415/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, 

VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBROS 

- OAB:13154/MT

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a). VANDERLEI NEZZI para 

em três dias devolver os autos supramencionados, sob as penas do artigo 

234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159030 Nr: 6309-29.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA, ROBERTO 

CARLOS PALUCHOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MILANO JORDANO 

SILVA - OAB:MT/16.053-O, VINICIUS RIBEIRO MOTA - 

OAB:10.491-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC), tendo 

em vista que os autos foram retirados em carga rápida e não foram 

devolvidos, intimo a Dra. JÉSSICA NAYARA GONÇALVES DA SILVA para 

devolver IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as penas da 

lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165225 Nr: 98-40.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIZIA DE FATIMA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO MANHAGUANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angeliza Neiverth - 

OAB:MT/13.851, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SOARES - 

OAB:OAB/MT 11.875

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC), tendo 

em vista que os autos foram retirados em carga rápida e não foram 

devolvidos, intimo o Dr. ALLAN LOPES CARASSA para devolver 

IMEDIATAMENTE os autos supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165603 Nr: 444-88.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CLARA AGROCIÊNCIA INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA REAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente intimo o Dr(a).LUCIANA WERNER 

BILHALVA para em três dias devolver os autos supramencionados, sob 

as penas do artigo 234, parágrafos 1º ao 3º, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173112 Nr: 8263-76.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIEDLER & FRIEDLER LTDA. - ME, CRISTIAN 

FRIEDLER, ADEMAR FRIEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, RENATO FELICIANO DE 

DEUS NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão requerido pelas 

partes para cumprimento do acordo, razão pela qual, INTIMO o 

EXEQUENTE para em dez dias dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme determinado no 

despacho de fl. 62: "Verifique a Sra. Gestora se decorreu o prazo de 

suspensão do feito, caso em que deverá certificar e intimar a parte autora 

a se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do 

processo sem julgamento do mérito.

Intime-se."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011133-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CILIANE ELY KUESTER FURTADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON COVRE OAB - MT0015255A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENIR FURTADO FRIEDRICH (REU)

VALDIR JUCHEM (REU)

ADRIANI FURTADO JUCHEM (REU)

LICEU GABRIEL FRIEDRICH (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011133-04.2017.811.0015 I. Da impugnação ao valor 

da causa: Os requeridos manifestaram insurgência quanto ao valor 

atribuído à causa, qual seja, R$ 396.500 (trezentos e noventa e seis mil e 

quinhentos reais), aduzindo que tal quantia não corresponde à pretensão 

autoral, requerendo a adequação para que conste o montante de R$ 

316.500,00 (trezentos e dezesseis mil e quinhentos reais). O valor da 

causa, antes de ser um mero ato processual isolado, é um requisito da 

petição inicial do qual advém uma série de repercussões processuais. É 

uma exigência legal para toda causa que se apresente ao juiz com um 

valor econômico certo atribuído pelo requerente, de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo Código de Processo Civil. Neste aspecto, 

observa-se que a lide versa sobre pedido de resolução contratual e 

reparação por danos materiais, através da qual as requerentes requerem 

a declaração de resolução contratual, “desconstituindo assim o negócio 

jurídico” (sic), bem como a reparação no importe de R$136.500,00 (cento e 

trinta e seis mil e quinhentos reais) a título de danos materiais na 

modalidade de lucros cessantes, conforme itens “e” e “f” dos 

requerimentos finais constantes da exordial. Nessa senda, o valor da 

causa deve corresponder ao proveito econômico da demanda, qual seja, o 

valor referente ao negócio jurídico descrito na exordial, somado à quantia 

de lucros cessantes requerida pelas requerentes. Logo, considerando as 

informações da peça inaugural, o imóvel foi alienado por sessenta 

prestações de R$ 3.000,00 (três mil reais), ao passo em que os lucros 

cessantes foram estimados em R$ 136.500,00 (cento e trinta e seis mil e 

quinhentos reais), Assim, assiste razão ao requerido, razão pela qual, 

altero o valor inicialmente indicado, para fazer constar a quantia de R$ 

316.500,00 (trezentos e dezesseis mil e quinhentos reais) como valor da 

causa. Corrija-se na D.R.A. II. Da impugnação à assistência judiciária 

gratuita: os requeridos alegam que as requerentes possuem condições de 

arcar com as custas e despesas processuais, pois a requerente Ciliane 

Ely Kuester Furtado se cuida de microempresária. No ponto, denota-se 

que os requeridos não lograram êxito em demonstrar ao juízo que tal 

benefício merece ser revogado, uma vez que não comprovaram a 

capacidade financeira dos requerentes em arcar com as custas do 

processo, ônus que lhe incumbia. Ademais, o documento de Id n.º 

12652742, juntado com o fito de comprovar as condições econômicas da 

requerente, não é suficiente a revogar as benesses da assistência 
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judiciária gratuita, precipuamente tendo em vista que se trata de certificado 

de microempresária em nome da requerente Ciliane Ely Kuester Furtado, 

atestando que esta passou a deter tal condição a partir de 27/02/2018, 

desempenhando atividade comercial referente ao ramo de hotelaria em um 

pequeno município do interior do Estado, sendo que tal prova, por si só, 

não é apta a infirmar a hipossuficiência aventada na inicial. Nesse sentido, 

veja-se o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, senão vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

CAPACIDADE FINANCEIRA DA IMPUGNADA - ÔNUS DA PROVA QUE 

COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – RECURSO DESPROVIDO. Compete ao 

impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária 

gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de 

arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu 

sustento, o que não se verifica na hipótese.” (TJ-MT - Ap 13003/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 

30/05/2017). “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS – 

FINANCEIRAS DA PARTE IMPUGNADA – BENEFÍCIO MANTIDO – RECURSO 

DESPROVIDO. No incidente de impugnação a assistência judiciária gratuita, 

o ônus de comprovar a desnecessidade de concessão da benesse recai 

sobre o impugnante, por força do art. 4º, §1º., da Lei 1.060/50, vigente à 

época da prolação da decisão.” (TJ-MT - Ap 29618/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017). Feitas 

tais considerações, não comporta guarida a impugnação à justiça gratuita, 

de modo que mantenho o benefício concedido às requerentes. III - Da 

ilegitimidade passiva: Os requeridos Liceu Gabriel Friedrich e Lenir Furtado 

Friederich alegam que não tem relação jurídica com a parte requerente, 

que envolva o imóvel em litígio, e sequer constam dos documentos 

juntados com a inicial, tratando-se apenas de ex-cunhados e tios das 

requerentes. A respeito do tema, tem prevalecido na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as condições da ação, 

aí incluída a ilegitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na 

“Teoria da Asserção”, isto é, à luz das afirmações aduzidas na petição 

inicial. Logo, vislumbrada a possibilidade de sobrevir pronunciamento de 

mérito relativamente às pessoas que compõem o processo, não há que se 

falar, preliminarmente, em ilegitimidade. No caso dos autos, a requerente 

alegou que, em 2013, realizou a venda do imóvel em litígio a todos os 

requeridos. Deste modo, não comporta guarida a ilegitimidade dos 

requeridos Liceu Gabriel Friedrich e Lenir Furtado Friederich, uma vez que 

foram indicados como participantes do negócio jurídico em discussão, 

razão pela qual, são legitimados para responder à lide, ressaltando que, a 

questão atinente ao mérito, que envolve a elucidação dos fatos e 

averiguação do direito perseguido com a demanda, será objeto de análise 

no momento oportuno. Dito isso, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva. IV. Da prescrição: Os requeridos alegam a prescrição da 

pretensão autoral, afirmando que se aplica ao caso o prazo quinquenal 

previsto no artigo 206, I, §5º, do Código Civil. Todavia, incide no caso em 

comento o prazo decenal, constante no artigo 205, do Código Civil, uma 

vez que a relação jurídica relativa ao contrato de compra e venda é de 

natureza pessoal. Outrossim, impende pontuar que a obrigação acessória 

referente à reparação civil não pode ser atingida pela prescrição, pois 

está atrelada ao pedido principal da ação. A propósito: “AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA 

QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA 

RÉ. 1. Relativamente à apontada omissão da Corte local à análise da tese 

fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos, inocorrente a alegada 

ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15, pois a controvérsia foi 

integralmente solucionada pelo Tribunal de origem, com fundamento 

explícito e suficiente. 2. Quanto à temática afeta à remuneração do 

corretor, inocorrente o prequestionamento da matéria, a atrair o óbice da 

súmula 282/STF. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, os 

integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos 

causados aos consumidores. Precedentes. 4. Segundo o entendimento do 

STJ "enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da 

obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista 

previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição 

o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao 

descumprimento do pactuado." (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). 5. Agravo interno 

desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp 1413862/SP, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019). No 

caso, verifica-se que o suposto negócio jurídico foi entabulado em 2013, 

ao passo em que a ação foi ajuizada em setembro de 2017, não há que se 

falar em prescrição, razão pela qual, afasto a referida prejudicial de 

mérito. V. Dos pontos controvertidos: Verifico que estão presentes os 

pressupostos processuais, bem como as condições da ação. Ademais, as 

partes são legítimas e estão representadas. Assim, não havendo 

questões processuais pendentes, dou o feito por saneado. Fixo os 

seguintes pontos controvertidos: 1) existência do negócio jurídico referido 

na inicial e seus termos; 2) se houve o descumprimento contratual pelos 

requeridos; 3) se há dever de reparação civil e qual o valor devido. As 

partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar 

ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). VI. Das provas: Defiro a produção 

de prova oral (depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas), 

conforme requerido pelas partes - Id n.º 16900461 e 16969315). O rol de 

testemunhas deverá ser indicado no prazo de 15 (quinze) dias, em 

atenção ao art. 357, §4º, do Código de Processo Civil. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 22/06/2020, ÀS 14H. Cabe aos 

advogados informarem ou intimarem as testemunhas por eles arroladas do 

dia, hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos três dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (artigo 455, § 1º, CPC/2015). 

A inércia do advogado no que concerne à intimação das testemunhas 

importa na desistência da inquirição (artigo 455, § 3º, CPC/2015). 

Intimem-se as partes para comparecer e prestar depoimento pessoal, sob 

pena de confesso (art. 385, § 1º, CPC/2015). NOTIFIQUE-SE O MINISTÉIO 

PÚBLICO. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010449-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PICCHI GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MILANO JORDANO OAB - MT16053 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE TIRO SINOP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1010449-79.2017.811.0015 A lide versa sobre pedido 

juridicamente possível, fazendo-se presentes os pressupostos 

processuais, bem como as condições da ação. Ademais, as partes são 

legítimas e se encontram devidamente representadas, razão pela qual, não 

havendo questões processuais pendentes, dou por saneado o processo 

e fixo os seguintes pontos controvertidos: 1) se foi legítima a decisão de 

exclusão do requerente da associação requerida; 2) se o procedimento de 

exclusão foi realizado de acordo com as normas da associação; 3- se há 

dano moral e sua valoração. As partes ficam cientes de que poderão pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos 

fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). Defiro a 

produção de prova oral (testemunhal), conforme requerido pelas partes (Id 

n.º 18554681 e n.º 18445456). O rol de testemunhas deverá ser indicado 

no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao art. 357, §4º, do Código de 

Processo Civil. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/06/2020, às 14h. Cabe aos advogados informarem ou intimarem as 

testemunhas por eles arroladas do dia, hora e local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 

com antecedência de pelo menos três dias da data da audiência, copia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, § 1º, CPC/2015). A inércia do advogado no que concerne à intimação 

das testemunhas importa na desistência da inquirição (artigo 455, § 3º, 

CPC/2015). Por fim, diante da alegação constante na impugnação à 
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contestação (Id n.º 17062665), acerca da ilegibilidade do documento de Id 

n.º 15233903, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o requerente 

aporte documento legível aos autos. Após, dê-se vistas à requerida. 

Defiro a gratuidade à requerida. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001464-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1001464-19.2020.8.11.0015 Defiro a prioridade 

na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 1.048, inciso 

I, do CPC. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 

98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, 

conforme declaração e documentos apresentado nos autos. Tendo em 

vista que a parte requerente informa não ter interesse na audiência de 

conciliação (ID: 29304227), bem como considerando que existem inúmeros 

processos semelhantes a este e que é improvável o acordo nesta fase, 

recebo a inicial e deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. Cite-se o requerido dos termos da ação, 

cientificando-o de que poderá apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 

336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. Ademais, deverá, no prazo da 

contestação, apresentar o contrato referido na inicial, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo 

de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, 

no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. AB

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012787-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA JULIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - MT14469-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1012787-55.2019.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes de Id. 27286452. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

1012787-55.2019.8.11.0015 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ 

AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS movida por GERALDA JULIA DE OLIVEIRA em 

face de BANCO VOTORANTIM S.A. O requerido deverá suportar o 

pagamento das custas processuais, haja vista que o artigo 90, § 3º, do 

CPC se refere à custas REMANESCENTES, o que não é o caso dos autos, 

pois não houve o recolhimento das custas,ante a gratuidade conferida à 

parte autora. Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo requerido, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. AB

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010291-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA CAMPOS PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1010291-53.2019.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes de Id. 26780021. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo Código nº 

1010291-53.2019.8.11.0015 – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO LIMINAR movida por EGS 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de ANA LÚCIA CAMPOS 

PEREIRA. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações necessárias. Intimem-se. AB

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011778-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1011778-58.2019.8.11.0015 Trata-se de 

EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizado por SANTA IZABEL AGROPASTORIL 

face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS 

SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT. No Id. 24175810 dos autos em 

apenso (nº 1007968-75.2019.8.11.0015), as partes entabularam acordo, o 

qual foi homologado. DECIDO. Diante da celebração de acordo entre as 

partes nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial o qual foi 

homologado nesta data, não há razão para o prosseguimento do feito, 

impondo-se a extinção do processo por perda superveniente do objeto. 

Posto isso, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito. Transitada 

esta em julgado, pagas as custas pelos embargantes, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. AB

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008677-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

K. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DOS SANTOS MARTINS OAB - 022.429.191-21 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATENOBSON ALVES DOS SANTOS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 
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Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão 

do Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que se encontra nestes autos no(s) 

ID(s).( 29384338 - Certidão). Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007775-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F. H. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

VILSON PAULO VARGAS OAB - MT15997/O (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA CAMPOS DE SOUSA OAB - PA28941 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. A. B. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão 

do Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que se encontra nestes autos no(s) 

ID(s).( 29396260 - Diligência). Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013862-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. (REQUERENTE)

J. B. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

ELIANE BORTOLINI OAB - 036.512.761-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. M. T. (REQUERIDO)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias: MANIFESTAR acerca 

do(a/s) Sentença que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 26257255 - 

Decisão) Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009986-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLA DOVIGI OAB - MT27120/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. M. S. (REU)

N. A. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, MANIFESTAR acerca 

do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 29370994 - 

Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000439-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

N. C. P. (REPRESENTANTE)

FABIANE SOUZA CAMARGO PEREZ OAB - 897.496.002-82 

(REPRESENTANTE)

F. H. C. P. (REPRESENTANTE)

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. P. (EXECUTADO)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, MANIFESTAR acerca 

do(a/s) DESPACHO que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 29273749 

- Despacho) Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003672-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR LOPES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIVAIR MARIA DE SOUZA DA LUZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, MANIFESTAR acerca 

do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes autos no(s) ID(s). ( 25607391 

- Sentença) Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de 

intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007039-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARIA PIRES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE TEREZINHA DARTORA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, tomar 

CIÊNCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) SENTENÇA que se encontra nestes 

autos no(s) ID(s). (25612836 - Sentença) Ato Ordinatório expediente de 

remessa de publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, 

praticado nos termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do 

inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 152763 Nr: 854-83.2011.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de Alvará Judicial proposta por José Liondenir Bergamo, 

visando a renovação de contrato de locação de bem deixado por 

CLAUDECIR BERGAMO.

No curso do processo, sobreveio sentença homologando a partilha nos 

autos do arrolamento sumário – código 125632.

2. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

Embora constitua ação autônoma, de jurisdição voluntária, o pedido de 

alvará judicial pretendia a renovação de locação de bem que já fora objeto 

de partilha.
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 Partilhados os bens, desnecessária autorização judicial para o exercício 

dos direitos decorrentes propriedade, forte no artigo 2.023 do Código Civil.

 Assim, com a perda superveniente do objeto do alvará judicial e, em 

consequência, a falta de interesse processual, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução 

do mérito com supedâneo no art. 485, inciso VI do Código de Processo 

Civil, e como consequência DECLARO encerrada a atividade cognitiva.

4. Custas, se houver, pela parte autora.

 5. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 152607 Nr: 696-28.2011.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, com base na Lei nº 6.858/80 e Decreto 85.845/81, 

julgo totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim de 

determinar a expedição de alvará em favor de José Liondenir Bergamo, 

Claudemir Bergamo e Rosani Bergamo, na proporção de 1/3 para cada 

colateral, autorizando o saque do saldo em conta do titular Claudecir 

Bergamo.4. Custas, se houver, pela parte requerente.5. Sem honorários 

advocatícios, já que se trata de processo de jurisdição voluntária, 

inexistindo intervenção da parte contrária com advogado constituído. 6. 

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o atinente alvará e, em 

seguida, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.7. 

Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115318 Nr: 8028-17.2009.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EW, SDSAW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE BUENO FERNANDES 

NAVARINI - OAB:MT/13.064, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 Vistos em correição.

1. Perscrutando os autos, percebe-se que fora tentada a intimação 

pessoal do polo ativo para providenciar o andamento do feito, suprindo a 

omissão nele existente, ônus este que lhe compete. Todavia, ou a 

intimação restou infrutífera ou, se frutífera, a citada parte deixou de dar 

cabal cumprimento ao comando exarado, de modo que o processo 

encontra-se paralisado por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 Nesta senda, registra-se que “presumem-se válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida 

pessoalmente pela parte interessada, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço”.

2. Em consequência, com arrimo no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, in 

fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução 

do mérito.

3. Sem sucumbência.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 230720 Nr: 6050-92.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAC, JDAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - 

OAB:MT/16126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Intime-se a parte exequente para impulsionar o feito em 10 dias, sob 

pena de extinção.

2. Transcorrido in albis o prazo supra, intime-se pessoalmente a parte 

autora para suprir a falta em 05 dias, sob pena de extinção.

3. Após, vistas ao Ministério Público.

4. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 123122 Nr: 2292-81.2010.811.0015

 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: IMMC, AHCS, DC, SC, DC, RC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJC(E)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIO ARAÚJO SILVA - 

OAB:4876-A/MT, JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO - 

OAB:11160-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. ANTE O EXPOSTO, homologo, por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a partilha apresentada à f. 107/114, com 

fundamento no que dispõe o artigo 659 do Código de Processo Civil, 

atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro, 

omissão ou direitos de terceiros.3.1. Intime-se a inventariante para retificar 

o valor atribuído à causa (R$ 540.000,00) e recolher as custas e taxas 

processuais.3.2. Certificado o trânsito em julgado, após recolhidas as 

custas e taxas judiciais (item 3.1), lavre-se o formal de partilha/elabore-se 

a carta de adjudicação e, em seguida, expeçam-se os respectivos alvarás 

referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o Fisco 

(Fazendas Públicas municipal, estadual e federal) para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes, na forma do artigo 659, § 2º c/c artigo 662, § 2º, ambos do 

CPC. 3.3. Cumpridas todas as deliberações, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo. 3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 267739 Nr: 8204-49.2016.811.0015

 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: FRL, FVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDRSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A, PAULA KLELCIA 

TEIXEIRA - ESTÁGIARIA - OAB:OAB/MT 17704/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1. HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

entabulado pelas partes (f. 54).

2. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil.

 3. Sem custas. Sem condenação em honorários.

 4. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 5. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 181097 Nr: 1982-70.2013.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDS-E
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Detran/MT, 

porquanto incumbe ao(a) inventariante representar o espólio ativa e 

passivamente, em juízo ou fora dele, nos termos do artigo 618, I do 

CPC.Ademais, a inventariante alegou negativa do órgão estadual por 

restrições administrativas sem qualquer demonstração das mesmas e das 

medidas aviadas, sendo que restrição lícita no âmbito administrativo não 

pode ser suplantada pelo juízo universal, uma vez que defeso ao judiciário 

imiscuir-se no mérito administrativo, salvo nas hipóteses de violação à 

legalidade.2. Intime-se o inventariante para, no prazo de 15 dias e se 

presentes os requisitos legais, manifestar se possui interesse na 

conversão do presente inventário para o rito de arrolamento comum, 

apresentando, se o caso, suas declarações, a atribuição de valor aos 

bens do espólio e o plano de partilha, acompanhadas dos documentos 

cadastrais e fiscais do(s) bem(ns) inventariado(s), caso já não tenha sido 

apresentado, além da prova da quitação dos tributos relativos aos bens do 

espólio e às suas rendas, mediante apresentação das certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela PGE) e Municipal. 

2.1. Após, vistas ao Ministério Público, no prazo de 10 dias. 3. Não 

havendo interesse na conversão ou ausentes os requisitos legais, 

proceda-se a avaliação judicial dos bens que compõem o espólio, no 

prazo de trinta (30) dias, atentando-se para deliberações do artigo 630 e 

seguintes do CPC.3.1. Entregue o laudo, manifestem-se as partes no 

prazo de 15 dias (CPC, art. 635). [...] Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 245751 Nr: 15685-97.2015.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA MARTINS E MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON VAGNER MARTINS - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER HORIG - OAB:OAB/MT 

22520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Ao tratar do procedimento do arrolamento comum, dispõe o artigo 664, § 

5º, do CPC que, "provada a quitação dos tributos relativos aos bens do 

espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha".

2. No caso, a certidão de f. 164 aponta a existência de débito relativo aos 

bens do espólio, o que obsta o julgamento da partilha até a efetiva 

quitação.

3. De outro lado, indefiro a expedição de alvará para a venda dos veículos 

inventariados, mormente considerando que já foram liberados valores 

suficientes para quitação do débito noticiado (f. 119/120 e f. 146/150), 

todavia, sem o respectivo pagamento.

4. Nessa toada, intime-se a parte inventariante para, no prazo de 20 dias, 

acostar ao feito certidão negativa estadual, emitida pela PGE e, após a 

efetiva quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas 

rendas, concluso para sentença.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 239791 Nr: 11903-82.2015.811.0015

 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: RGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:OAB/MT 12089 A, 

WENDELL DOS SANTOS BARROS - OAB:OAB/MT 26442, XÊNIA M. 

ARTMANN GUERRA - OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:MT - 22371/O

 Vistos.

1. Tendo em vista o acordo homologado (f. 730/732), defiro o pedido de f. 

757/758.

2. Oficie-se o cartório de registro de imóveis, a Colonizadora Sinop e o 

Detran-MT, para que proceda a baixa de registro da presente ação nos 

bens móveis e imóveis indicados nos itens 4.2 e 4.4 da decisão de f. 

295/297.

3. Após, cumpra-se integralmente a sentença de f. 730/732.

4. Expeça-se o necessário.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266879 Nr: 7624-19.2016.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VMD, VBSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS, RRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:17293-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO a tempestividade da contestação apresentada às fls. 62/63, 

caso em que, considerando as alegações contidas na referida peça, 

IMPULSIONO os autos para INTIMAR a PARTE AUTORA, por meio da (o,s) 

advogada (o,s) constituída (o,s), para, querendo, manifestar-se, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 351 do CPC/2015.

Fundamentação: Ato ordinatório - Art. 203, § 4º do CPC; Art. 701, XVIII, da 

CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 82365 Nr: 10674-05.2006.811.0015

 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: AR, ER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL, AL, EL, AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:Defens. Público

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 

7.106

 Vistos etc.

(...)

 PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, consequentemente, declaro que Anderson Reineke é filho do falecido 

Alipio Linares e reconheço a condição de herdeiro do autor. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Sirva-se cópia da presente decisão como mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil competente, para que retifique o assento de 

nascimento do requerente, incluindo-se em seu registro o nome de seu pai 

e dos avós paternos, passando o requerente a se chamar Anderson 

Reineke Linares, permanecendo inalterados os demais dados.

Atente-se a Secretaria que a fotocópia de documentos pessoais para fins 

de averbação da paternidade encontram-se juntadas à f. 07-09 dos 

presentes autos.

 Dou a sentença por publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados. Em face da renúncia ao prazo recursal das partes, e diante da 

preclusão imediata, cumpra-se imediatamente a presente sentença. 

Registre-se. Cumpra-se.

Sem custas, ante a gratuidade da justiça que defiro a parte requerida.

Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114724 Nr: 7173-38.2009.811.0015

 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: MP, RML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OS, AGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISE RABAIOLI SOUSA 
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(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:Promotora de Ju

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de investigação de paternidade proposta pelo Ministério 

Público em favor da criança Raquel Mariana Lima, representada por sua 

genitora Vanessa Aparecida Lima dos Santos. Um dos demandados, 

Rosimar Simon faleceu antes da propositura dessa ação (f. 96). A outra 

parte demandada, observando-se que o pai da criança faleceu antes do 

registro, foi citada, porém não contestou a ação.

 Na audiência designada para essa data compareceu a genitora da 

criança e informou que já houve ação proposta com o mesmo tema e, em 

relação a qual, foi reconhecida a paternidade Tiago Guimarães Simon. A 

representante legal da representante apresentou provas que comprovam 

o alegado, sendo certo que tramitou no juiz local a ação tombada sob 

código nº 28168-48.2010.811.0015 (123707), na qual se observa que foi 

declarado Tiago Guimarães Simon como pai biológico da criança, tendo 

inclusive a sentença transitada em julgado, conforme cópia de certidão 

apresentada pela genitora da criança.

2. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos observa-se que os pedidos formulados na inicial já 

foram satisfeitos por meio de outra ação, de modo que a presente perdeu 

o objeto.

Logo, não se faz mais necessária a análise de mérito do presente feito, 

consoante previsto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

3. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

6. Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 213769 Nr: 14000-89.2014.811.0015

 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: JML, MSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabrielle Borin Navarro - 

OAB:21951-O, TATIELE ALBRING - OAB:18.703/MT

 Vistos.

1. Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de março 

de 2020, às 14:00 horas, nos termos da decisão de f. 79.

2. Intime-se o requerido para comparecer na próxima audiência, por meio 

de seu advogado, observando-se a procuração de f. 91, conforme 

redesignado no item supra.

3. Saem os presentes intimados.

4. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 227589 Nr: 4186-19.2015.811.0015

 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: CMDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAADS, CVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos etc.

1. Homologo o acordo entabulado entre as partes na presente audiência, 

para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, encerrando o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b” do 

Código de Processo Civil.

2. Sem custas, uma vez que defiro a assistência judiciária gratuita as 

partes.

 3. Dou a sentença por publicada em audiência, saindo os presentes 

intimados. Registre-se.

 4. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se, procedendo-se 

as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 286946 Nr: 448-52.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DCT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCT, GRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nomeio como perito judicial o laboratório denominado DNA Vida – 

Exames de Paternidade e Diagnóstico Moleculares Ltda, com sede na 

avenida Paranaíba, n. 1.297, setor central, em Goiânia-GO, CEP 

74.0200-10, na pessoa do representante legal Adriano Luiz Bueno Fava, 

que determinará se Vitória Gabriela Rosa é ou não a filho biológica de José 

Lourenço.

2. Determino seja nomeado(a) responsável técnico(a) pela coleta e envio 

do material do requerente Diego Cortes Tosetto, da menor Esther 

Rodrigues Cortes Tosetto e sua genitora ao laboratório ao laboratório DNA 

Vida – Exames de Paternidade e Diagnóstico Moleculares Ltda.

3. Determino, ainda, que seja agendado dia e horário para a coleta do 

material genético com a parte autora e sua genitora.

 4. O valor do exame é de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) à 

vista, que deverá ser custeado pela parte autora. O requerente deverá 

depositar em dois dias os salários do perito, atentando-se para os 

seguintes dados: Banco Itaú, agência 3277, conta corrente: 32470-1, 

favorecido: JRF GERENCIAMENTO DE RECURSOS EIRELLI, CNPJ: 

33.069.122/0001-93 ou Caixa Econômica Federal, agência: 3000, 

operação: 003, conta corrente: 672-9, favorecido: JRF GERENCIAMENTO 

DE RECURSOS EIRELLI, CNPJ: 33.069.122/0001-93.

5. O perito deverá apresentar o laudo em Cartório 60 (sessenta) dias após 

a coleta do material.

6. Com a vinda do resultado, intimem-se as partes para se alegações 

finais em 05 (cinco) dias, e, em igual prazo, ao Ministério Público.

7. Após, conclusos.

Saem os presentes intimados

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 272162 Nr: 11171-67.2016.811.0015

 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: VODS, JLODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA PEREIRA - 

OAB:MT-7094-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial e, consequentemente, declaro que Valentina Oliveira da Silva é filha 

de Eduardo Goergen Vanin Pires e, nos termos do artigo 1566, IV do CC, e 

229 da Constituição Federal, condenar o requerido ao pagamento de 

pensão alimentícia em favor do(a)(s) menor(es), no valor correspondente 

a 29% (vinte e nove por cento) do salário mínimo, além de metade das 

despesas extraordinárias (médicas, odontológicas, farmacêuticas, 

materiais escolares etc), mediante depósito bancário na conta indicada na 

exordial, devidos a partir da citação. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, sirva-se cópia da 

presente como mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil 

competente, para que retifique o assento de nascimento da menor, 

incluindo-se em seu registro o nome de seu pai, e os nomes de seus avós 

paternos, passando a requerente a se chamar Valentina Oliveira Vanin, 

permanecendo inalterados os demais dados.Atente-se a Secretaria que a 

fotocópia de documentos pessoais para fins de averbação da paternidade 

encontram-se juntadas à f. 24 e 36 dos presentes autos. Dou a sentença 

por publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Registre-se. 

Sem custas, ante a gratuidade da justiça que defiro a parte 

requerida.Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266293 Nr: 7270-91.2016.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA CRISTINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE AGUIAR - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE INVENTARIANTE para que, querendo e dentro do prazo de 

15(quinze) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR 

acerca do(a/s) DESPACHO que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(43) 

sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO nos termos do inciso III, do Art. 

485 do CPC/15:

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223325 Nr: 1628-74.2015.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJEISSO TASSIO SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURACI GÓIS DA SILVA SCHMIDT - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - 

OAB:18434/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE INVENTARIANTE para que, querendo e dentro do prazo de 

15(quinze) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR 

acerca do(a/s) DESPACHO que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(72) 

sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO nos termos do inciso III, do Art. 

485 do CPC/15:

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210599 Nr: 11473-67.2014.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE INVENTARIANTE para que, querendo e dentro do prazo de 

15(quinze) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR 

acerca do(a/s) DESPACHO que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(23) 

sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO nos termos do inciso III, do Art. 

485 do CPC/15:

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168866 Nr: 3842-43.2012.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDS-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SOARES LEANDRO - 

OAB:101959/SP, THALINE SAMARY VIEIRA ELISIARIO - 

OAB:15.034-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO os autos para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) PARTE INVENTARIANTE para que, querendo e dentro do prazo de 

15(quinze) dias, nos termos do § 3º do Art.218 do CPC, MANIFESTAR 

acerca do(a/s) DESPACHO que se encontra nestes autos a(s) Fl(s).(41) 

sob pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO nos termos do inciso III, do Art. 

485 do CPC/15:

Ato Ordinatório expediente de remessa de publicação de intimação via 

Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos termos do nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204518 Nr: 6593-32.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAS, TCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Henrique Zuanazzi - 

OAB:21497-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu advogado, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto a certidão negativa do 

Oficial de Justiça de fls. 168/168v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209798 Nr: 10829-27.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSV, GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVDCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677, Kamila Rodrigues Slovinski - 

OAB:24937/O, MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - OAB:17868/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SIMÃO - 

OAB:OAB/MT 10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - 

OAB:18.783/MT

 CERTIFICO que transcorreu "in albis" o prazo para apresentação de 

resposta/pagamento pelo Executado, devidamente citado/intimado, 

conforme certidão de fl. 99, motivo pelo qual IMPULSIONO estes autos 

para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) advogado(a,s) da parte autora, 

para, querendo, se manifeste(m), no prazo legal.

Fundamentação: Ato ordinatório - Art. 203, § 4º do CPC; Art. 701, XVIII, da 

CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153659 Nr: 1715-69.2011.811.0015

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 Certifico que decorreu o prazo legal sem que fosse impulsionado os 

presentes autos pelo advogado da parte autora , intimado via DJe (fls. 

118/119). Ante o exposto encaminho os autos de volta a CAA para 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219184 Nr: 17785-59.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLPDS, RPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

(UniJuris -UNIC) - OAB:OAB/MT19.060, EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448-O, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH (Unijuris-Unic-Sinop) 

- OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, para, querendo, se manifeste(m) 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Fundamentação: Ato ordinatório - Art. 203, § 4º do CPC; Art. 701, XVIII, da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 212339 Nr: 12871-49.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFDLE, EFDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CAROLINE 

NICOLAU - OAB:17456/MT

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, para, querendo, se manifeste(m) quanto a 

certidão do Oficial de Justiça acostada às fls.77v , no prazo legal.

Fundamentação: Ato ordinatório - Art. 203, § 4º do CPC; Art. 701, XVIII, da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229081 Nr: 5079-10.2015.811.0015

 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: DLC, MAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLCN, JRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo A. G. Reali - 

OAB:8838-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, para, querendo, se manifeste(m) quanto à 

contestação apresentada pelo requerido às fls. 101/102, por meio da 

Curadoria Especial, no prazo legal, conforme disposição do art. 351 do 

CPC/2015.

Fundamentação: Ato ordinatório - Art. 203, § 4º do CPC; Art. 701, XVIII, da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232564 Nr: 7177-65.2015.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARSM, FDLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREISSY CRISTINE THOMAZI 

FABER(nucleojuridicofasip) - OAB:18.485/MT, HENRIQUE DA SILVA 

CERVANTES - OAB:16607/E, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - 

OAB:16.666/A, RODRIGO PRANTE - ESTAGIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, para, querendo, se manifeste(m) quanto a 

petição e documentos de fls. 47/53, no prazo legal.

Fundamentação: Ato ordinatório - Art. 203, § 4º do CPC; Art. 701, XVIII, da 

CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242502 Nr: 13661-96.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHDJD, ACDJD, ILDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adonis fernando viegas 

marcondes - OAB:21061

 Nos termos da legislação vigente, bem como, considerando o inciso II, do 

artigo 107, do CPC/2015, Intimo o advogado ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES, OAB/MT 21061, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a 

devolução dos autos em Cartório, sob pena de busca e apreensão e 

demais sanções cabíveis à espécie

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161296 Nr: 8840-88.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSDC, NDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Preliminarmente, procedo com o desapensamento dos autos 218859, eis 

que encerrada sua prestação jurisdicional, remetendo-o à C.A.A.

Ato contínuo, IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO 

do(a,s) advogado(a,s) da parte autora, para, querendo, se manifeste(m), 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, nos termos da 

determinação de fl. 78v (item 5.).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 242204 Nr: 13515-55.2015.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKLM, NLDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELISE INES ANDRUCHAK - 

OAB:15178, ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOÉ - OAB:16126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 Vistos.

1. HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

entabulado pelas partes em audiência.

2. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil.

3. Sem custas. Sem condenação em honorários.

4. Dou a presente por publicada em audiência. Presentes intimados. 

Registre-se. Cumpra-se.

5. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010988-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DE FATIMA CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão Certifico que, faço a juntada do Edital n° 02/2020-GAB, 

bem como afixei cópia do mesmo no átrio do Fórum, local de costume e 

visível. SINOP, 19 de fevereiro de 2020 CAROLINE FERNANDA DORIGO 
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HARA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010986-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE KRUCZKIEWICZ MEDEIROS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão Certifico que, faço a juntada do Edital n° 02/2020-GAB, 

bem como afixei cópia do mesmo no átrio do Fórum, local de costume e 

visível. SINOP, 19 de fevereiro de 2020 CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010930-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão Certifico que, faço a juntada do Edital n° 02/2020-GAB, 

bem como afixei cópia do mesmo no átrio do Fórum, local de costume e 

visível. SINOP, 19 de fevereiro de 2020 CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010930-71.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão Certifico que, faço a juntada do Edital n° 02/2020-GAB, 

bem como afixei cópia do mesmo no átrio do Fórum, local de costume e 

visível. SINOP, 19 de fevereiro de 2020 CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009782-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HONORIO TREGUES SALOMAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY FRANCIANE MENZEL RAMPAZO OAB - MT0013532A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão Certifico que, faço a juntada do Edital n° 02/2020-GAB, 

bem como afixei cópia do mesmo no átrio do Fórum, local de costume e 

visível. SINOP, 19 de fevereiro de 2020 CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008118-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PIRES MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão Certifico que, faço a juntada do Edital n° 02/2020-GAB, 

bem como afixei cópia do mesmo no átrio do Fórum, local de costume e 

visível. SINOP, 19 de fevereiro de 2020 CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013284-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI GABRIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão Certifico que, faço a juntada do Edital n° 02/2020-GAB, 

bem como afixei cópia do mesmo no átrio do Fórum, local de costume e 

visível. SINOP, 19 de fevereiro de 2020 CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013289-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FRANCISCO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão Certifico que, faço a juntada do Edital n° 02/2020-GAB, 

bem como afixei cópia do mesmo no átrio do Fórum, local de costume e 

visível. SINOP, 19 de fevereiro de 2020 CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013132-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLEONO GABRIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:
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DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão Certifico que, faço a juntada do Edital n° 02/2020-GAB, 

bem como afixei cópia do mesmo no átrio do Fórum, local de costume e 

visível. SINOP, 19 de fevereiro de 2020 CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013080-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WEDSON VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão Certifico que, faço a juntada do Edital n° 02/2020-GAB, 

bem como afixei cópia do mesmo no átrio do Fórum, local de costume e 

visível. SINOP, 19 de fevereiro de 2020 CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (65) 35203800

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 84034 Nr: 1487-36.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. M. D. NESPOLI, ZAIRA MARGARETH 

DAMIAN NESPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S.  SOARES (Subprocuradora-Geral  F isca)  - 

OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a Exceção de Pré-Executividade de fls. 35-42 e documentos, 

manifeste-se a Fazenda/Exequente, em dez (10) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 346824 Nr: 1485-46.2019.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMAZÉNS GERAIS VALE DO VERDE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO/FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – INTIME-SE a parte Autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

JUSTIFIQUE seu INTERESSE PROCESSUAL com a presente demanda, na 

medida em que, por meio da Execução Fiscal (#167017) e da Ação 

Anulatória (#292209), ambas em apenso, a Empresa ora Requerente vem 

postulando pela expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, 

com o oferecimento do mesmo bem imóvel em caução, sendo, inclusive, 

proferida decisão nesse sentido;

 II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e façam-me os autos em 

CONLUSÃO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 371116 Nr: 17331-06.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMC - ENGENHARIA E INFORMATICA FLORESTAL 

LTDA - ME, MARCOS AURELIO DA CUNHA, CANDIDO PIETRO BIASI

 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:

 Vistos etc. (...) II – Nesse sentido, CONDICIONO o RECEBIMENTO dos 

EMBARGOS à COMPLEMENTAÇÃO da PENHORA, eis que realizada de 

forma PARCIAL, consoante EXTRATO de fls. 590 dos AUTOS em 

APENSO, a título de GARANTIA DO JUÍZO, a qual deverá ocorrer no prazo 

de 15 (quinze) dias, consoante a Legislação Fiscal, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c art. 16, parágrafo 1º, da 

L.E.F; III – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para 

apreciação quanto ao RECEBIMENTO dos presentes EMBARGOS. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184623 Nr: 5710-22.2013.811.0015

 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: LAUDIR MARTINS CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, KLAUS HENRIQUE DOS 

SANTOS, WILSON ou VILSON DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O, LUCAS 

OSVIANI - OAB:13920/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do Detran-MT, do despacho abaixo 

transcrito, bem como para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificando as provas que eventualmente pretende produzir.

DESPACHO: "Vistos etc. I - A experiência tem demonstrado que a 

possibilidade de acordo em processos deste “jaez” não tem sido possível. 

Nesse sentido, considerando que a audiência preliminar, com a nova 

redação dada pela Lei n.º 10.444/02, não é mais obrigatória, o magistrado 

pode dispensar a sua realização, quando não existir nos autos 

demonstração de que há possibilidade de conciliação nesta fase. Logo, 

realizar a audiência preliminar somente para sanear o processo tem 

comprometido a pauta. II - Consigno, claro é, que se acaso existir 

possibilidade de acordo, nada impede da mesma ser processada nos 

autos concomitantemente ao deslinde do feito; III - Assim, INTIMEM-SE as 

partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas que, 

eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DESPACHO SANEADOR ou, se for o caso, 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184623 Nr: 5710-22.2013.811.0015

 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: LAUDIR MARTINS CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, KLAUS HENRIQUE DOS 

SANTOS, WILSON ou VILSON DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14133/O, LUCAS 

OSVIANI - OAB:13920/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO do(a)requerido da decisão de fls. 74/75, abaixo transcrita:

DECISÃO: "Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifica-se que a 

DECISÃO LIMINAR (fls. 21-27), DETERMINOU “a SUSPENSÃO da 

exigibilidade das multas de trânsito discriminadas às fls. 18-19 em favor do 
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Requerente, limitando sua responsabilidade pelas multas por infração de 

trânsito referente ao veículo Caminhão, Modelo M. Benz/L 1113, diesel, 

ano de fabricação 1974, modelo 1975, Renavam 40.492878-1, Placa 

BWB1659 até a data da alienação do veículo ocorrida em 10/09/2007”; II – 

Neste sentido, embora o Requerido tenha informado nos autos que 

cumpriu a liminar (fls. 64-66), a parte Autora em fls. 68-73 comunica que o 

nome do Requerente foi levado a protesto junto ao Cartório Extrajudicial de 

2° Ofício da Comarca de Sinop- MT. II – Por esta razão, DEFIRO o 

PETITÓRIO de fls. 68-73, no sentido de REVIGORAR a DECISÃO LIMINAR 

de fls. 21-27, DETERMINANDO a INTIMAÇÃO do REQUERIDO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, confira 

CUMPRIMENTO INTEGRAL à DECISÃO LIMINAR, retirando o nome do 

Requerente do protesto junto ao Cartório Extrajudicial de 2° Ofício da 

Comarca de Sinop- MT, desde que referente as multas de trânsito 

discriminadas às fls. 18-19, devendo INFORMAR nos autos, em igual 

prazo, ficando ADVERTIDO, desde já, que o agente renitente poderá 

incorrer em IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos termos do artigo 11, 

inciso II, da L.I.A, bem como ser FIXADA MULTA DIÁRIA a ser suportada 

pelo próprio agente;

 III – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE, 

com urgência, servindo cópia desta decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, se necessário. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 375004 Nr: 2417-97.2020.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISSON SCHAWINSKI BARROS JÚNIOR, 

ALEXANDRE SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS FERNANDOVIEGAS 

MARCONDES - OAB:21.061/MT, DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:OAB/MT 22.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:MT 21.061, DIEGO HENRIQUE BONETTI - 

OAB:OAB/MT 22.803

 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE #375004

Vistos etc.

RECEBI, hoje, no PLANTÃO REGIONALIZADO às 13:45hrs.

 I – Consigno que a CERTIDÃO retro do Sr. Escrivão de Polícia, em que 

pese DESTOAR da ORIENTAÇÃO contida na ORDEM de SERVIÇO nº 

02/2017-DF (Item 01) e PROVIMENTO nº 12/2017-CM, serve à JUSTIFICAR 

a COMUNICAÇÃO do FLAGRANTE às 20:11hrs do dia 15/02, conforme 

recebido pela GESTORA PLANTONISTA;

 II – Assim, com espeque no art. 2º, § 2º do PROVIMENTO nº 12/2017-CM, 

bem como diante dos “itens 1, 3 e 6” da ORDEM de SERVIÇO nº 02/2017 – 

DF, DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente ao JUÍZO COMPETENTE no 

INÍCIO do EXPEDIENTE FORENSE de SEGUNDA-FEIRA (17/02/2020) e, na 

sequência, APRESENTAÇÃO do AUTUADO em AUDIÊNCIA de CUSTÓDIA;

 III – INTIME-SE o REPRESENTANTE do MINISTÉRIO PÚBLICO;

 IV – INTIME-SE a DEFENSORIA PÚBLICA na HIPÓTESE de NÃO 

CONSTITUIÇÃO de ADVOGADO nos autos;

 V – Dê-se CIÊNCIA à AUTORIDADE POLICIAL e ao CUSTODIADO;

VI – Após, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Sinop/MT, 16 de fevereiro de 2020. Às 13:55hrs.

 Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito

Plantonista

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188848 Nr: 10145-39.2013.811.0015

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., COLONIZADORA 

SINOP S/A, VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO LUIZ MONTI GOULART - 

OAB:OAB/MG 191306, Mario Goulart Bacha Bustamante - 

OAB:MT0026454O, SIMONE BESOLD - OAB:17.545-O-MT

 INTIMAÇÃO da advogada da Colonizadora Sinop S/A, Dra. Simone Besold, 

para no prazo de 05 (cinco)dias, CUMPRIR o ACORDADO no "ITEM 02" do 

Termo de Audiência de fls. 510-511, nos termos da Decisão de fls. 

584-586. Tudo em conformidade com o despacho de fls. 631-632. abaixo 

trancrito:

DESPACHO: "Vistos etc. I – Inicialmente, CIENTE acerca do teor da 

PETIÇÃO de fls. 603, ANOTE a SERVENTIA de que doravante, as 

intimações da Requerida COLONIZADORA SINOP S/A, deverão ser 

realizadas em nome da subscritora da referida petição; II – Ademais, 

DEFIRO o PEDIDO formulado pela Requerida COLONIZADORA SINOP S/A 

às fls. 608-609, na medida em que o “ITEM 01” e “ITEM 06” do TERMO de 

AUDIÊNCIA de fls. 510-511 se complementam, logo mister a 

MANIFESTAÇÃO COMPLETA do Requerido Município de Sinop, razão pela 

qual DETERMINO sua INTIMAÇÃO para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

APRESENTE “o estudo de comprovação elaborado pelo historiador Luiz 

Erardi, a prova da relevância do local físico a que se destina a instalação 

do complexo cultural”. Com o aporte, INTIME-SE a Requerida 

COLONIZADORA SINOP S/A para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

CUMPRA com o ACORDADO no “ITEM 02” do TERMO de AUDIÊNCIA às fls. 

510-511, nos termos da DECISÃO de fls. 584-586. Na sequência, 

CUMPRAM-SE as DEMAIS DETERMINAÇÕES do TERMO de AUDIÊNCIA às 

fls. 510-511 - “ITENS 3, 4 e 5”. III – Por fim, INDEFIRO o PEDIDO formulado 

pelo Autor às fls. 630, na medida em que a manifestação do historiador 

Luiz Erardi está relacionada dentre as obrigações assumidas pelo 

Requerido Município de Sinop no Termo de Audiência de fls. 510-511 (“item 

06”), sendo este reiterado por meio do presente “decisum” (item II alhures); 

IV – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 72423 Nr: 1165-50.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON APARECIDO LEITÃO, ASTÉRIO 

VENCESLAU GOMES, ASTOR RHEINHEIMER, MARILI LANDO DE MOURA, 

JOÃO CARLOS JORDÃO, JOÃO BATISTA, SILVANA CECATTO FURQUIM 

PEREIRA, NEUZA PEREIRA ALVES PASQUALOTTO, ELIANE APARECIDA 

FORMAGIO BRAZ, MARISA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA BORGES SILVA 

CAMPOS FURLAN - OAB:Promotora Just.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA 

- OAB:MT/13.851, ASTOR RHEINHEIMER - OAB:2756/MT, MARCELO 

SEGURA - OAB:MT/4722-A

 Vistos etc.

 I - Na forma do artigo 513, §2º, e artigo 523, do CPC/2015, INTIMEM-SE os 

EXECUTADOS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, paguem o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido 

de custas, se houver (fls. 1.881/verso-1.900);

II - Ficam os EXECUTADOS advertidos de que, transcorrido o PRAZO 

previsto no art. 523 sem o PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, ini¬cia-se o 

PRAZO de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, APRESENTEM, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO;

III - Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

DÉBITO será ACRESCIDO de MULTA de 10% (dez por cento);

IV - Efetuado o PAGAMENTO PARCIAL no prazo alhures previsto (item I), a 

MULTA (item III) INCIDIRÁ sobre o RESTANTE;

V - Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, MANDADO de PENHORA e AVALIAÇÃO, seguindo-se os 

ATOS de EXPROPRIAÇÃO;

VI - CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO da DECISÃO e 

TRANSCORRIDO o PRAZO do art. 523, mediante o recolhimento das 

respectivas taxas, a parte EXEQUENTE poderá REQUERER diretamente à 

Serventia a EXPEDIÇÃO de CERTIDÃO, nos termos do art. 517 do CPC, que 

servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo 

Civil;

 VII – Por fim, considerando o que dispõe o art. 1, inc. I, do Provimento nº 
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29/2013 do CNJ, PROCEDA-SE a ANOTAÇÃO no Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa - CNIA do CNJ.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 32447 Nr: 1326-12.1996.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CONTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 Vistos etc.

 I - Na forma do artigo 513, §2º, e artigo 523, do CPC/2015, INTIME-SE a 

parte EXECUTADA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido 

de custas, se houver (fls. 718-719);

II - Fica a parte EXECUTADA advertida de que, transcorrido o PRAZO 

previsto no art. 523 sem o PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, ini¬cia-se o 

PRAZO de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, APRESENTE, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO;

III - Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

DÉBITO será ACRESCIDO de MULTA de 10% (dez por cento);

IV - Efetuado o PAGAMENTO PARCIAL no prazo alhures previsto (item I), a 

MULTA (item III) INCIDIRÁ sobre o RESTANTE;

V - Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, 

desde logo, MANDADO de PENHORA e AVALIAÇÃO, seguindo-se os 

ATOS de EXPROPRIAÇÃO;

VI - Por fim, CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO da DECISÃO e 

TRANSCORRIDO o PRAZO do art. 523, mediante o recolhimento das 

respectivas taxas, a parte EXEQUENTE poderá REQUERER diretamente à 

Serventia a EXPEDIÇÃO de CERTIDÃO, nos termos do art. 517 do CPC, que 

servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo 

Civil.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 241436 Nr: 12909-27.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Sinop/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA ALVES DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Sevignani, 

Brasileira, Divorciada - OAB:20.064

 Vistos etc. I – Inicialmente, DETERMINO que os EMBARGOS à EXECUÇÃO 

de FISCAL acostados às fls. 35-39 sejam DISTRIBUÍDOS por 

DEPENDÊNCIA, autuados em APARTADO, nos termos do art. 914, 

parágrafo 1º, do CPC, devendo, o presente “decisum”, ser traslado para 

os novos autos; (...) III – Nesse sentido, CONDICIONO o RECEBIMENTO dos 

EMBARGOS à GARANTIA DO JUÍZO, a qual deverá ocorrer no prazo de 

15 (quinze) dias, consoante a Legislação Fiscal, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c art. 16, parágrafo 1º, da L.E.F; 

IV – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação 

quanto ao RECEBIMENTO dos presentes EMBARGOS. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 370108 Nr: 16734-37.2019.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON ALVES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. (...) II – Nesse sentido, CONDICIONO o RECEBIMENTO dos 

EMBARGOS à COMPLEMENTAÇÃO da PENHORA, eis que realizada de 

forma PARCIAL, consoante EXTRATO de fls. 64-67 dos AUTOS em 

APENSO, a título de GARANTIA DO JUÍZO, a qual deverá ocorrer no prazo 

de 15 (quinze) dias, consoante a Legislação Fiscal, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c art. 16, parágrafo 1º, da 

L.E.F; III – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para 

apreciação quanto ao RECEBIMENTO dos presentes EMBARGOS. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230640 Nr: 6000-66.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILVA DA SILVA LINHARES

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 125-127, e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 

487, inciso I, do CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o 

disposto no artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais 

e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas 

autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do 

Provimento 27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do 

VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC/2015.CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto 

às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os 

CÁLCULOS apresentados às fls. 121-123 e DETERMINO o quanto segue: 

a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, 

do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES 

SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera 

de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe 

correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), 

devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do 

CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa 

de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO 

da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA 

INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202770 Nr: 5163-45.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DE FÁTIMA PAULUK PALHÃO

 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:

 Intimo a parte autora para que se manifeste acerca do prosseguimento do 

feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 184455 Nr: 5530-06.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI RODRIGUES DE CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA MOREIRA MUNIZ - 

OAB:OAB/MT 20.339-0, RENATA PAULI LEITÃO - OAB:OAB/MT 10.476, 

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DE SINOP-MT - OAB:
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 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 219-221, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

207-208 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial 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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.*******************ASSINADO DIGITALMENTE******************

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65796 Nr: 5474-51.2005.811.0015

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON APARECIDO LEITÃO, LUIZ CARLOS 

MOSCATTO, NEUZA MENDES OZÓRIO, L. C. MOSCATTO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS GLAUCE ANTONIO DOS 

SANTOS(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 INTIMAÇÃO do(s)advogado(s)do(s)requerido(s)do despacho de fls. 

1461, abaixo transcrito:

DESPACHO: "Vistos etc. I - REITERO a DECISÃO de fls. 1.451, ao que 

DETERMINO a NOTIFICAÇÃO PESSOAL do Sr. Perito ora nomeado; II – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274504 Nr: 12780-85.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ERONI FERNANDES 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:

 Intimo a parte autora, para querendo, manifeste-se acerca da impugnação 

ao cumprimento de sentença apresentado pelo Requerido Municipio de 

Sinop.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182452 Nr: 3409-05.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO VALMIR SCHMIDT

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 168-173, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

161-162 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 186320 Nr: 7499-56.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA BESERRA DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TAIS MELGAREJO 

BRAND - OAB:16.696-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 158-166, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

139-141 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 
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mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 231759 Nr: 6712-56.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSÂNGELA FERREIRA DE CARVALHO

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 147-150, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

78-82 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 231766 Nr: 6719-48.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL PEREIRA RODRIGUES

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 148-151, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

132-134 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante às -se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 278069 Nr: 14878-43.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MENDES 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 97-100, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

85-86 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 194081 Nr: 15851-03.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDIRLENE RODRIGUES DA CUNHA

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 197-200, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 
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EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

185-186 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial 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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.*******************ASSINADO DIGITALMENTE******************

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175926 Nr: 11569-53.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEUZA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente, para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 206707 Nr: 8351-46.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE BONFIM NOGUEIRA

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 236-244, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

203-204 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.*******************ASSINADO DIGITALMENTE******************

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180579 Nr: 1423-16.2013.811.0015

 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: LENIDIA ALVES DA CRUZ

 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:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente, para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 184568 Nr: 5652-19.2013.811.0015

 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: CLEIDE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerente, para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca do Acórdão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 275403 Nr: 13337-72.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 106-111, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

91-93 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 271207 Nr: 10570-61.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE GOMES CERBELERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/O

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 04-11, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

143-144 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 274522 Nr: 12798-09.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA KREINER

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 120-123, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

105-107 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO 

de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para 

SATISFAZER a -se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 267779 Nr: 8228-77.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY APARECIDA DE LIMA PINTO CORDEIRO

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 05-08, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

25-28 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 262389 Nr: 5069-29.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Sinop/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICA HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 04-11, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 
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União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

153-154 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 263145 Nr: 5481-57.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 04-11, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

138-139 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 264410 Nr: 6186-55.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLETE RANGEL FIDELIS

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 156-161, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

140-142 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 244363 Nr: 14666-56.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISIA ALVES DOS SANTOS MANOEL

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 135-136, e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 

487, inciso I, do CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao 

pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o 

disposto no artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais 

e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas 

autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do 

Provimento 27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do 

VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do 

CPC/2015.CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto 

às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os 

CÁLCULOS apresentados às fls. 112-114 e DETERMINO o quanto segue: 

a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, 

do competente PRECATÓRIO para PAGAMENTO dos VALORES 

SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL nº 2.405/2016 que “considera 

de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe 

correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), 

devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do 

CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa 

de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao PAGAMENTO 

da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente à eventual IMPORTÂNCIA 
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INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) 

meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de 

Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, 

conforme orientação contida na

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 245723 Nr: 15668-61.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 203-205, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

171-173 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA por crime de desobediência, nos termos do art. 

536, parágrafo 3º, do CPC/2015.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.*******************ASSINADO DIGITALMENTE******************

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 246568 Nr: 16208-12.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE SANTANA - 

OAB:/MT 16512, ERCILIO MARTINI JUNIOR - OAB: 19.230 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 188-190, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

166-167 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi prazo de 30 (trinta) dias, 

referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o 

PERCENTUAL apresentado às fls. 164, 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.Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.*******************ASSINADO 

DIGITALMENTE******************

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 231734 Nr: 6688-28.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE RIBEIRO DE OLIVEIRA

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 138-141, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

113-115 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na -se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 231751 Nr: 6704-79.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR FERREIRA 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 120-123, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 
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ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

103-105 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 232136 Nr: 6922-10.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA FERREIRA URBANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALINE BUENO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT.15.847, SIRLENE DE JESUS BUENO - OAB:6697/MT

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 05-08, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

25-28 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 236409 Nr: 9695-28.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA DE SOUZA PALÁCIO

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 120-125, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

102-104 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 236919 Nr: 10014-93.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENIR RODRIGUES MACIEL

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 124-127, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

108-110 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO 

de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para 
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SATISFAZER a

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 205468 Nr: 7356-33.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE TRAMONTIN KAISER

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 171-172, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

145-147 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 206705 Nr: 8349-76.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ESTELA MASUMI HIRATA LEME

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 205-207, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

180-181 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao 

SALÁRIO da parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 176, 

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.Às providências.  In t ime-se . 

Cumpra-se.*******************ASSINADO DIGITALMENTE******************

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 202758 Nr: 5152-16.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO JOSÉ DO NASCIMENTO

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 158-163, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

146-148 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 222342 Nr: 1071-87.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID EWALD

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 113-118, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 
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eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

88-90 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 228367 Nr: 4636-59.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO 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: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 155-163, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

146-148 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 228781 Nr: 4886-92.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN LANDMANN

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 99-102, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

81-83 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA por crime de desobediência, nos termos do art. 

536, parágrafo 3º, do CPC/2015.Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 228828 Nr: 4933-66.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMINDA FERREIRA LIUTI

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 132-135, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

106-110 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

COMUNICAÇÕES e
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230134 Nr: 5663-77.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA SIMIONI RAUBER

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 117-120, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

101-103 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230175 Nr: 5704-44.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIANI TAMBOSI

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 122-125, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

107-109 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO 

de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para 

SATISFAZER a

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 178323 Nr: 14168-62.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDI JANETE HAMERSKI NASCIMENTO

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 180-187, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

168-169 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. ,*******************ASSINADO DIGITALMENTE******************

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180491 Nr: 1329-68.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE BARBIERO GONÇALVES

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 248-250, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 
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União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

224-225 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180539 Nr: 1379-94.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE NOGUEIRA

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 275-280, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

261-262 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180547 Nr: 1387-71.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA PEREIRA GOMES

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 213-218, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

201-202 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180906 Nr: 1774-86.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ REINALDO DOS SANTOS

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 209-214, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

194-197 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 
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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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190603 Nr: 12105-30.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURÍCIO BRITO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Luis da Silva - OAB:16561, 

JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte AUTORA para manifestar o que 

REQUER de DIREITO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190843 Nr: 12370-32.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENA BRENDLER BERGAMASCHI

 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: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 189-197, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

208 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182446 Nr: 3402-13.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA ALONSO CAVICCHIOLI

 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: PROCURADOR MUNICÍPIO DE 

SINOP-MT - OAB:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 193-195, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

181-182 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 184454 Nr: 5529-21.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS RECKZIEGEL SCHLINDVEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA PAULI LEITÃO - 

OAB:OAB/MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 194-201, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

182-183 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.*******************ASSINADO DIGITALMENTE******************

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte
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 Cod. Proc.: 185291 Nr: 6410-95.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA GENTILIN ADÃO

 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:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 206-211, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

168-174 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185676 Nr: 6826-63.2013.811.0015

 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 JOANA MAZZEROCCHI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 158-165, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

146-149 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 186064 Nr: 7219-85.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA SIMONE CHIOMENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA TAIS MELGAREJO 

BRAND - OAB:16.696-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados na 

IMPUGNAÇÃO de fls. 135-143, AFASTANDO o EXCESSO de EXECUÇÃO 

alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do 

CPC/2015.DEIXO de CONDENAR o IMPUGNANTE ao pagamento de 

eventuais CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 

460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e 

fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”, no entanto CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da 

EXECUÇÃO, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.CERTIFICADO o 

TRÂNSITO em JULGADO, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, 

inciso I do CPC/2015, HOMOLOGO os CÁLCULOS apresentados às fls. 

115 e DETERMINO o quanto segue: a) EXPEDIÇÃO, por intermédio do 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO para 

PAGAMENTO dos VALORES SUPERIORES ao FIXADO na LEI MUNICIPAL 

nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações 

que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 

1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 

535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.b) ORDEM dirigida à 

Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo 

quanto ao PAGAMENTO da OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR, referente 

à eventual IMPORTÂNCIA INFERIOR à alhures fixada, que deverá ser 

realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua 

residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

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.Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46778 Nr: 376-85.2005.811.0015

 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: ERALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado do(a)requerente do despacho de fls. 276, 

abaixo transcrito

DESPACHO: "Vistos etc. I – Considerando a MANIFESTAÇÃO de fls. 275, 

DETERMINO que os autos sejam encaminhados ao ARQUIVO, com as 

cautelas e anotações necessárias. II - CONSIGNO que fica AUTORIZADO 

pelo período de 06 (seis) meses o DESARQUIVAMENTO do feito com 

ISENÇÃO de CUSTAS, NÃO sendo NECESSÁRIO, portanto, o 

RECOLHIMENTO das CUSTAS JUDICIAIS referente a este ato pelo PRAZO 

FIXADO, SALVO nos casos elencados no art. 1.181, § 2º, da CNGC/MT, o 

qual disciplina que “nos pedidos de desarquivamento de processo 
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formulados pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, e aqueles em 

que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita, não haverá a 

cobrança de custas de desarquivamento” independentemente de prazo 

assinalado. Às providências. Cumpra-se. ******************ASSINADO 

DIGITALMENTE******************:"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91237 Nr: 8595-19.2007.811.0015

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SÓCRATES S. 

MENDES - OAB:7523/MT, IVANA NORIKO MANZANO WINCKLER - 

OAB:4378-E, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:MT-3.167-A

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerido(a)da Sentença de 

fls.1449/1462, abaixo transcrita:

SENTENÇA: "Vistos etc.(...)“Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados na exordial para CONDENAR o Requerido ao RESSARCIMENTO 

INTEGRAL do DANO no valor de R$ 77.986,76 (setenta e sete mil, 

novecentos e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos), acrescido de 

juros no percentual de 1%, nos termos do art. 406 do CC e art. 161, 

parágrafo 1º, do CTN, e correção monetária pelo INPC, fixando como termo 

inicial a data do ilícito que gerou dano ao erário, a ser apurado em 

liquidação de sentença; SUSPENSÃO dos DIREITOS POLÍTICOS pelo prazo 

de três anos, pagamento de MULTA CIVIL no valor de uma vez o valor da 

remuneração percebida pelo agente à época (2000), a ser apurado por via 

de liquidação de sentença; e PROIBIÇÃO de CONTRATAR com o Poder 

Público ou RECEBER BENEFÍCIOS ou INCENTIVOS FISCAIS ou CREDITÍCIOS, 

direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM JULGAMENTO do 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

CONDENO, ainda, o REQUERIDO ao pagamento das CUSTAS JUDICIAIS e 

DEIXO de CONDENÁ-LO em HONORÁRIOS pelas ATRIBUIÇÕES do 

MINISTÉRIO PÚBLICO(...)a'). NÃO CONFIGURADA a HIPÓTESE de 

REMESSA NECESSÁRIA,(...), CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO 

EM JULGADO. TRANSITADO em JULGADO, COMUNIQUE-SE 

OFICIALMENTE a JUSTIÇA ELEITORAL a respeito da SUSPENSÃO dos 

DIREITOS POLÍTICOS do Requerido, bem como, concomitantemente, à 

Junta Comercial de Mato Grosso – JUCEMAT –, à Secretaria da Receita 

Federal e à Secretaria Estadual de Fazenda de Mato Grosso, 

cientificando-os da proibição de o Requerido contratar com o Poder 

Público pelo prazo acima estabelecido. Oportunamente, ARQUIVE-SE com 

as cautelas necessárias." (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234763 Nr: 8565-03.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)executado / excipiente da decisão de 

fls. 73, abaixo trancrita:

DECISÃO: "Vistos etc. (...)DIANTE DO EXPOSTO, REJEITO a exceção de 

pré-executividade. Determino o prosseguimento da execução. 

Manifeste-se o exequente em prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 23 de outubro de 2019. 

(a)FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de Direito em Regime de Exceção

Provimento 21/2019-CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257768 Nr: 2371-50.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR JOSÉ IMMICH TRANSPORTES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)embargante da sentença de fls. 20, 

abaixo transcrita:

SENTENÇA: "Vistos etc. (...)Diante do exposto, julgo extinto o presente 

feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte executada ao pagamento de eventuais 

custas e despesas processuais, contudo deixo de arbitrar honorários 

advocatícios por insubsistir contenciosidade. Ainda, ressalto que a 

exigibilidade do pagamento das despesas processuais fica suspensa, eis 

que defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte embargante. 

Anote-se. Transitada esta em julgado, traslade-se cópia para o feito 

principal, arquivando-se estes autos. Intime-se e cumpra-se. Sinop – MT, 

25 de outubro de 2019. (a)LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de 

Direito Cooperador. Provimento 12/2018/CM"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178261 Nr: 14101-97.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL DAS ACÁCIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 19.931

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)executado da decisão de fls. 

47,abaixo transcrita:

DECISÃO: "Vistos etc. (...)DIANTE DO EXPOSTO, REJEITO a exceção de 

pré-executividade. Determino o prosseguimento da execução. 

Manifeste-se o exequente em prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 24 de outubro de 2019. FRANCISCO 

NEY GAÍVA, Juiz de Direito em Regime de Exceção"

Provimento 21/2019-CM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237438 Nr: 10367-36.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO FERNANDES & CIA LTDA, 

AGUINALDO FERNANDES, LIDIA PISSINATI GUERRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER FÉLIX DE MACEDO - 

OAB:MT/9.115

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)excepiente para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca da Impugnação à Objeção de 

Pré-Executividade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120378 Nr: 12681-62.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS JOSE FERREIRA SOARES RODRIGUES

 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:

 CERTIFICO que deixo de expedir intimação para manifestação da Fazenda 

Pública, em relação a existência de débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9º do art. 100 da CF/88, que porventura existissem em 

nome da parte exequente, em razão da manifestação da mesma em vários 

processos como segue: “ O ESTADO DE MATO GROSSO, através da 

Procuradora subscritora, nos autos de ação em epígrafe, vem à presença 
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de Vossa Excelência, informar que deixa de apresentar as informações 

requeridas, haja vista o Supremo Tribunal Federal ter, recentemente, na 

ADI 4357/DF, julgada em 11.04.2013, decretado a inconstitucionalidade do 

§ 9º do artigo 100 da CF/88, por ofender o princípio da isonomia. Como 

exemplo, os autos 165166 entre outros.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72423 Nr: 1165-50.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON APARECIDO LEITÃO, ASTÉRIO 

VENCESLAU GOMES, ASTOR RHEINHEIMER, MARILI LANDO DE MOURA, 

JOÃO CARLOS JORDÃO, JOÃO BATISTA, SILVANA CECATTO FURQUIM 

PEREIRA, NEUZA PEREIRA ALVES PASQUALOTTO, ELIANE APARECIDA 

FORMAGIO BRAZ, MARISA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA BORGES SILVA 

CAMPOS FURLAN - OAB:Promotora Just.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA 

- OAB:MT/13.851, ASTOR RHEINHEIMER - OAB:2756/MT, MARCELO 

SEGURA - OAB:MT/4722-A

 Intimação dos advogados das partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, paguem o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas, se houver (fls. 1.881/verso-1.900) em 

conformidade com a decisão de fls. 1901/1902, a seguir transcrita:

 "Vistos etc. I - Na forma do artigo 513, §2º, e artigo 523, do CPC/2015, 

INTIMEM-SE os EXECUTADOS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

paguem o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver (fls. 1.881/verso-1.900); II - Ficam 

os EXECUTADOS advertidos de que, transcorrido o PRAZO previsto no 

art. 523 sem o PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, ini¬cia-se o PRAZO de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

APRESENTEM, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO; III - Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o DÉBITO será 

ACRESCIDO de MULTA de 10% (dez por cento); IV - Efetuado o 

PAGAMENTO PARCIAL no prazo alhures previsto (item I), a MULTA (item 

III) INCIDIRÁ sobre o RESTANTE; V - Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, será expedido, desde logo, MANDADO de 

PENHORA e AVALIAÇÃO, seguindo-se os ATOS de EXPROPRIAÇÃO; VI - 

CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO da DECISÃO e TRANSCORRIDO 

o PRAZO do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a 

parte EXEQUENTE poderá REQUERER diretamente à Serventia a 

EXPEDIÇÃO de CERTIDÃO, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo Civil; 

VII – Por fim, considerando o que dispõe o art. 1, inc. I, do Provimento nº 

29/2013 do CNJ, PROCEDA-SE a ANOTAÇÃO no Cadastro Nacional de 

Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa - CNIA do CNJ. 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180339 Nr: 1166-88.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI MARIA ESPOSITO

 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: 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 dos documentos juntados às fls. 274/282.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190195 Nr: 11647-13.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. JOSE RAMOS - ME, AURORA 

APARECIDA JOSÉ RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILENE MARIA DO CARMO 

BISSOLLI - OAB:17061/OBA/MT

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)excipiente da Decisão de fls. 

44/45,abaixo transcrita:

DECISÃO: "Vistos etc. (...)DIANTE DO EXPOSTO, REJEITO a exceção de 

pré-executividade. Determino o prosseguimento da execução. 

Manifeste-se o exequente em prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Após, conclusos para análise da prescrição intercorrente, ocasião 

em que serão analisados e delimitados os marcos legais que foram 

aplicados na contagem do respectivo prazo. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 26 de outubro de 2019. (a)FRANCISCO NEY GAÍVA, Juiz de 

Direito em Regime de Exceção"

Provimento 21/2019-CM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 191922 Nr: 13557-75.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. P. DA SILVA NUNES & CIA LTDA. - ME, 

SIMONE PEREIRA DA SILVA NUNES, PAULO DA SILVA NUNES, SÉRGIO 

JORGE DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS DE MELO COSTA - 

OAB:OAB/MT-21746

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)excepiente para manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acerca da Impugnação à Objeção de 

Pré-Executividade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 196751 Nr: 18462-26.2013.811.0015

 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: ISRAEL BENTO ORTÊNCIO DE OLIVEIRA, STHEFANNI 

KRIS CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)requerent para, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84034 Nr: 1487-36.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. M. D. NESPOLI, ZAIRA MARGARETH 

DAMIAN NESPOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S.  SOARES (Subprocuradora-Geral  F isca)  - 

OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:OAB/MT 

5915-B

 INTIMAÇÃO do advogado do excipiente para manifestar-se, no prazo de 

15 (quinze)dias, acerca da Impugnação à Exceção de Pré-Executividade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44800 Nr: 10161-08.2004.811.0015

 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: IVAN CIRÍCOLA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULISSES DUARTE JUNIOR - 

OAB:MS/6.877

 Intimo a parte autora, para querendo, manifestar-se acerca da petição 

juntada pelo perito judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244388 Nr: 14686-47.2015.811.0015

 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: AMARILDO RODRIGUES DE SOUZA, ANDERSON 

BORGES AVILA, NEEMIAS PEDROSO DE ALMEIDA, EDILSON MAURO 

FERREIRA, SERGIO ANTELMO DE SOUZA, VANDERLEI DOS SANTOS 

ARRUDA, GILMAR SALDANHA DUARTE, EVANILDO DA SILVA MOREIRA 

LOPES, ANDERSON RICARDO VIEIRA, FLÁVIO SILVA, RENATO DANIEL 

EICKOFF, ESDRAS MATOS CARDOSO, EDINALDO FERREIRA ADORNO 

FILHO, JACKSON SANTANA DE ARAUJO, CALIXTO MOISÉS MARIA, 

ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE SINOP - ASPOMIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14834 - MT, JOSÉ CARLOS MOURA - OAB:MT - 

16.233/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a/s)requerente(s)do despacho abaixo 

transcrito, bem como para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze)dias, 

acerca do Ofício juntado às fls. 77.

DESPACHO: "Vistos etc. I – INTIME-SE o Requerido para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, traga aos autos a COMPROVAÇÃO referente a “entrega 

ou não de uniformes no período de 2010 a 2014”; II - Com o APORTE da 

COMPROVAÇÃO, DETERMINO a INTIMAÇÃO do Requerente, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, MANIFESTEM-SE quanto o que entender de 

direito; III – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. *******************ASSINADO 

DIGITALMENTE******************"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 245065 Nr: 15137-72.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA TESCHIMA - EPP, MARTA TESCHIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 INTIMAÇÃO da advogada do(a)executado(a)da decisão defls. 44/45, 

abaixo transcrita:

DECISÃO: "Vistos etc. (...)Ante o exposto, REJEITO a exceção de 

pré-executividade interposta pela parte devedora.

 Por fim, manifeste-se o exequente em prosseguimento, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de arquivamento sem baixa na distribuição. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de outubro de 2019. (a) FRANCISCO 

NEY GAÍVA, Juiz de Direito em Regime de Exceção, Provimento 

21/2019-CM"

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010986-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE KRUCZKIEWICZ MEDEIROS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão Certifico que, faço a juntada do Edital n° 02/2020-GAB, 

bem como afixei cópia do mesmo no átrio do Fórum, local de costume e 

visível. SINOP, 19 de fevereiro de 2020 CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (65) 35203800
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OSVALDINEI SA DA SILVA (TESTEMUNHA)
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PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004853-80.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ROGERIO AGUIAR DE CASTRO, 

DANIELA LUCIANE DA SILVA, LUCAS GABRIEL DA SILVA CASTRO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP, HOSPITAL E 

MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP TESTEMUNHA: OSVALDINEI 

SA DA SILVA, ORODOVALDO ANTONIO DE MIRANDA, TIAGO 

ALEXANDRE PIANOWSKI Vistos etc. I – Em ID. 2826517, o Requerido 

Hospital e Maternidade Dois Pinheiros LTDA. requer: “A) Distribuir e fixar o 

ônus probatório art. 373, I, II e parágrafo 1º e art. 357, III, ambos do Código 

de Processo Cível, considerando que a inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor, NÃO É PRINCÍPIO 

ABSOLUTO, tendo em vista que NÃO É AUTOMÁTICA e NÃO DEPENDE 

APENAS DA INVOCAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR, pois esse 

conceito não é, necessariamente, sinônimo de hipossuficiência, tampouco 

implica na verossimilhança das alegações, sendo vedado pelo 

ordenamento jurídico pátrio a produção de prova negativa, também 

conhecida como “PROVA DIABÓLICA”; B) em homenagem ao Princípio da 

Cooperação (art. 6º do CPC), que instituiu o processo como produto de 

uma atividade cooperativa, pautado no diálogo mútuo e permanente entre 

as partes e o juiz, REQUER O AJUSTE DOS PONTOS CONTROVERTIDOS 

FIXADOS, a fim de que sejam assim acrescidos: a) a apuração da licitude 

do ato praticado pelo profissional que prestou atendimento ao paciente e 

b) a apuração das excludentes de responsabilidade previstas no Código 

de Defesa do Consumidor, quais sejam: inexistência de defeito na 

prestação do serviço (art. 14, §3º, I do CDC) e a ocorrência de caso 

fortuito; e C) determinar a SUSPENSÃO da audiência designada para o dia 

24.03.2020, sine die ou conforme melhor entendimento deste culto Juízo, 

bem como DEFERIR a produção da prova pericial pleiteada, por meio da 

análise de prontuários e exames (INDIRETA), nomeando perito na área de 

Cirurgia Geral, conferindo EFETIVIDADE e CELERIDADE ao presente pleito, 

sob pena de afronta ao disposto nos arts. 156, § 1º, 361, I, 443, II, 477, 

parágrafo 3º, todos do CPC e sob pena de nulidade processual e afronta 

aos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa (art. 5º, 

incs. LIV e LV da CR/88)”. II – O Código de Processo Civil disciplina a regra 

geral de distribuição do ônus probatório em seu artigo 373, incisos I e II, 

nos seguintes termos: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Por outro 

lado, o §1º do referido dispositivo preconiza que: “§ 1° Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 
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que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” No 

presente caso, por se tratar de ação indenizatória proposta em virtude de 

eventual erro médico praticado, em tese, na rede pública de saúde e 

também na rede particular, é plenamente cabível a inversão do ônus da 

prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, 

§1º, do CPC. Isso porque os Requeridos dispõem de toda a documentação 

relacionada ao atendimento médico prestado ao paciente possuindo mais 

facilidade em comprovar a regularidade na prestação dos serviços 

médicos. Nessa seara, o ônus da prova deve recair sobre os Requeridos, 

na qualidade de responsáveis pela prestação do serviço de saúde, 

devendo demonstrar que todo o serviço prestado ao paciente ocorreu de 

forma correta, advindo à morte de circunstâncias que fogem da 

responsabilidade delas, mormente diante da nítida hipossuficiência dos 

autores em produzir as provas do alegado erro médico. A propósito 

excerto de julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE 

SAÚDE. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1º, 

CPC. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de ação de indenização em 

virtude de erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, 

com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do 

CPC, recaindo sobre o réu, na qualidade de responsável pela prestação 

do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço 

médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a 

documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, 

diante da nítida hipossuficiência dos autores em produzir as provas do 

alegado erro médico. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 

(TJ-DF 07062057120198070000 DF 0706205-71.2019.8.07.0000, Relator: 

ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 31/07/2019, 8ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no PJe : 02/08/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) Grifo Nosso Dessa forma, cabe aos Requeridos Município de 

Sinop, Estado de Mato Grosso e Hospital e Maternidade Dois Pinheiros 

LTDA. provar, respectivamente, a regularidade dos serviços médicos 

prestados quando do comparecimento do paciente da Unidade de Pronto 

Atendimento, no Hospital Dois Pinheiros e no Hospital Regional de Sinop. III 

– Outrossim, na DECISÃO de SANEAMENTO de ID. 27264605 foram 

definidos os seguintes pontos controvertidos: “OS PONTOS 

CONTROVERTIDOS residem: a) existência dos danos, seus efeitos e, 

caso presentes, a extensão e valoração da indenização; b) apuração 

quanto à responsabilidade civil das Requeridas no óbito de Vitor Hugo da 

Silva Castro”. Não obstante, o Requerido “REQUER O AJUSTE DOS 

PONTOS CONTROVERTIDOS FIXADOS, a fim de que sejam assim 

acrescidos: a) a apuração da licitude do ato praticado pelo profissional 

que prestou atendimento ao paciente e b) a apuração das excludentes de 

responsabilidade previstas no Código de Defesa do Consumidor, quais 

sejam: inexistência de defeito na prestação do serviço (art. 14, §3º, I do 

CDC) e a ocorrência de caso fortuito”, o que, desde já, INDEFIRO, eis que 

os pontos controvertidos sugeridos pelo Requerido já estão inclusos 

naqueles fixados na decisão de saneamento, posto que ao apurar 

responsabilidade civil das Requeridas no óbito de Vitor Hugo da Silva 

Castro se analisará a licitude do ato praticado, bem como se há 

excludentes de responsabilidade. IV – INDEFIRO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA e a PRODUÇÃO da PROVA PERICIAL INDIRETA, pelos mesmos 

fundamentos esposados na DECISÃO de SANEAMENTO (ID. 27264605). V 

- Consigna-se que as testemunhas arroladas pelo Requerido Hospital e 

Maternidade Dois Pinheiros LTDA. (ID. 28496843) e a testemunha arrolada 

pelos Autores em ID. 28539271, deverão ser intimadas, nos termos do 

artigo 455 do Código de Processo Civil, eis que não se enquadram em 

nenhuma das hipóteses que autoriza a intimação pelo Juízo; VI – 

Cumpra-se o “Item VIII” da DECISÃO de SANEAMENTO (ID. 27264605); VII 

– Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001110-91.2020.8.11.0015
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JOSE CARLOS PESSOA (REU)

Ilma Sra. ROSANA TEREZA MARTINELLI, PREFEITA MUNICIPAL DE 

SINOP/MT (REU)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001110-91.2020.8.11.0015 AUTOR(A): FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP REU: ILMA SRA. ROSANA TEREZA MARTINELLI, 

PREFEITA MUNICIPAL DE SINOP/MT, JOSE CARLOS PESSOA Vistos etc. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE 

LIMINAR proposto por FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA em desfavor 

do Presidente Comissão Permanente de Licitação do Município de Sinop, 

SR. JOSÉ CARLOS PESSOA. Aduz a inicial que “a Impetrante é entidade 

filantrópica, mantenedora do Hospital Santo Antônio majoritariamente 

comprometida com o atendimento mediante Sistema Único de Saúde, 

devidamente inscrita no CNES sob n. 2795671” e que “os serviços 

ofertados atualmente pelo Hospital Santo Antônio aos pacientes do 

Sistema Único de Saúde são inerente ao Contrato nº 069/2018/SES/MT 

celebrado com o Governo do Estado de Mato Grosso, via Complexo 

Regulador Regional, Atendimento Móvel de Urgência, Serviços de 

Emergência da Concessionária Rota Oeste e Corpo de Bombeiros, 

compreendendo: Obstetrícia de Alto Risco (Gestante de Alto Risco), 

Oncologia e Obstetrícia Ambulatorial, Internações Clínica e Cirúrgica 

(Clínica Geral, Nefrourologia, Pneumologia, Oncologia, Pediatria, 

Obstetrícia) e Leitos de UTI – Unidade de Terapia Intensiva Adulto e 

Neonatal”. Informa que “no passado (ano 2012) a Impetrante celebrou 

contrato também com o Governo do Estado de Mato Grosso para 

gerenciar e operacionalizar os serviços de saúde dentro do Hospital 

Regional de Sinop, onde a partir daí os problemas iniciaram” e que “de lá 

para cá, o Estado de Mato Grosso acumulou numerário exorbitante de 

débitos junto à Impetrante, fazendo com que a mesma inadimplisse com 

colaboradores, prestadores de serviços médicos e serviços em geral, 

fornecedores, e com o recolhimento de inúmeros impostos possuindo um 

débito impossível de ser pago pela Impetrante”. Sustenta que “ingressou 

com diversos processos de cobrança de valores que hoje tramitam na 

justiça dessa Comarca em desfavor do Estado, afim de recuperar passivo 

financeiro referente aos débitos do Hospital Regional de Sinop que hoje 

totalizam em média o valor por volta de R$ 33.000.000,00 (Trinta e três 

milhões de reais) nos seguintes processos: 1013036-74.2017.8.11.0015; 

1012440- 22.2019.8.11.0015; 1012437-67.2019.8.11.0015; e 

1012436-82.2019.8.11.0015” e que “em paralelo a toda essa problemática 

que a IMPETRANTE foi lançada, foi publicado na data de 27 de janeiro de 

2020 Chamamento Público para Credenciamento de empresas visando à 

contratação de empresa especializada para prestação de serviços 

assistenciais de baixa e média complexidade de forma complementar ao 

Sistema Único de Saúde para atendimento e realização de procedimentos 

e leitos clínicos de retaguarda, regulados pelo Município de Sinop – MT, 

cujo Edital encontra-se entabulado Edital de Credenciamento nº 002/2020, 

cuja data de abertura dos envelopes para credenciamento será o próximo 

dia 20 de fevereiro de 2020”. Esclarece que “o Edital traz na Cláusula 5ª, 

sub-item 5.2 as documentações relativas a habilitação quanto a 

Regularidade Fiscal e Trabalhista, o que impossibilita a participação do 

certame licitatório em razão da inscrição em dívida ativa na Receita Federal 

do Brasil por débitos no recolhimento de impostos e encargos trabalhistas 

referente ao período da gestão do Hospital Regional de Sinop” e que “o 

Estado de Mato Grosso deixou de repassar recursos financeiros 

referentes a repasses mensais para a manutenção dos serviços da 

unidade hospitalar e a Impetrante contraiu inúmeras dívidas para realizar 

do HRSinop, fazendo com que hoje esteja impedida de emitir as certidões 

de regularidade fiscal e trabalhista devido à ausência de recolhimento de 

impostos do período, decorrentes da ausência de repasses pelo Estado 

de Mato Grosso”. Por essas razões, REQUER, que seja “a concessão de 

decisão liminar, inaudita altera pars, para ordenar à autoridade coatora 

que assegure a participação do IMPETRANTE no Edital de Credenciamento 

nº 002/2020, garantindo, até a definitiva decisão do presente mandamus, 

seu direito líquido e certo”. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. É o 

Relatório. Decido. O MANDADO de SEGURANÇA é meio processual 

adequado, para proteger DIREITO LÍQUIDO e CERTO, sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte de 

autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, da 

Constituição da República). Ao utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de 

demonstrar, mediante PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, 

qual o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em 

ação dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do 
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ato impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que 

cesse a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o 

titular de direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe 

cabendo vindicar, em seu nome, direito alheio. Referido remédio 

constitucional pode ser repressivo ou preventivo, o primeiro se utiliza 

quando já tiver se perpetrado a ilegalidade ou o abuso de poder, e o 

segundo se utiliza quando está em vias de surgir a situação fática que 

possibilitaria a prática do ato coator, existindo, portanto, apenas o justo 

receio de que tal ato venha a ser praticado pela autoridade impetrada, 

violando direito líquido e certo. Insta consignar que para viabilizar o 

mandado de segurança preventivo não basta o simples risco de lesão a 

direito líquido e certo, sendo imprescindível que a ameaça ao direito se 

caracterize por atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade 

coatora. A propósito: “[...] para ensejar a impetração preventiva, portanto, 

não é necessário que esteja consumada a situação de fato sobre a qual 

incide a lei questionada. Basta que tal situação esteja acontecendo, ou 

seja, tenha tido iniciada a sua formação. Ou pelo menos que estejam 

concretizados fatos dos quais logicamente decorre o fato gerador do 

direito cuja lesão é temida. ” (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito 

tributário. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2002.) Outrossim, em sede de 

mandado de segurança, admite-se a CONCESSÃO de LIMINAR desde que 

constatado a existência dos REQUISITOS LEGAIS, quais sejam: a ofensa 

ao direito líquido e certo, o “FUMUS BONI JURIS” e o “PERICULUM IN 

MORA”. Para o professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a liquidez e certeza 

do direito é a primeira das condições da ação, no que toca ao mandado de 

segurança” (BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3ª Ed. Rio 

de Janeiro, Forense, 1976. p. 77 ). Como afirmado anteriormente, a 

concessão da medida liminar em mandado de segurança devem concorrer 

dois requisitos legais, quais sejam: 1 – que haja relevância dos motivos ou 

fundamentos em que se assenta o pedido inicial; e 2 – que haja a 

possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, 

ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, 

se for mantido o ato coator até a sentença final, ou se o provimento 

jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito, 

nos precisos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a 

possibilidade de concessão de LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, 

transcrevo os ensinamentos de Rizzato Lara, em passagem irretocável: 

“Como na antecipação realizada através da liminar há uma coincidência 

entre o que se antecipa e o que se pretende obter ao final, ou seja, a 

medida de segurança, existe desde logo uma satisfação do pedido. (...) A 

sua função primordial é garantir que a ordem determinada através do 

mandado de segurança seja eficaz no plano fático. Como ela obtém o 

resultado? Possibilitando ao impetrante do writ que sua pretensão seja, na 

prática, satisfeita ab initio.” A JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em 

Mandado de Segurança é possível a concessão de liminares satisfativa. 2. 

Embora satisfativa, em face da provisoriedade de que se revestem, não 

obstante a prolação de sentença de mérito. 3. Apelo e remessa 

improvidos. No caso dos autos, a relevância dos FUNDAMENTOS da 

IMPETRAÇÃO RESTARAM DEMONSTRADOS. Vejamos: “In casu”, a 

Impetrante pretende a sua habilitação no Edital de Credenciamento nº 

002/2020, no entanto, possui débitos fiscais e trabalhistas oriundos da 

ausência de repasses do Estado de Mato Grosso decorrente da 

celebração do Contrato nº 069/2018/SES/MT, impossibilitando, assim, sua 

participação no referido certame licitatório. O Edital de Licitação 002/2020 

tem por objeto a “Contratação de Empresa Especializada para prestação 

de serviços assistenciais de baixa e média complexidade de forma 

complementar ao Sistema Único de Saúde para atendimento e realização 

de procedimentos e leitos clínicos, para atender os usuários do SUS, 

regulados pelo Município de Sinop/MT – Leitos de retaguarda para atender 

a Secretaria Municipal de Saúde de Sinop, conforme serie histórica contida 

no Item 5 do Termo de Referencia – Anexo I deste Edital”. Para 

participação no referido certame é essencial que as empresas 

interessadas atendam às exigências do Edital, dentre elas, apresentem a 

documentação constante no Item 5.2 do Edital, a saber: “5.2. Documentos 

Relativos à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA a) Prova de 

inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); b) Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Previdenciários 

e à Dívida Ativa da União emitida pelo Ministério da Fazenda, 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal, 

devidamente válida; c) Prova deregularidade com a Fazenda Municipal, da 

sede da empresa, devidamente válida; d) Prova de regularidade com a 

Fazenda Estadual, da sede da empresa, devidamente válida; e) Prova de 

Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

– CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; f) Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas, disponível nos portais na internet: 

www.tst.gov.br/certidao, www.tst.jus.br/certidao.” A Lei de Licitação, em 

seu artigo 27, inciso IV, estabelece que para a habilitação nas licitações 

exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa à 

regularidade fiscal e trabalhista. Desse modo, dispõe o art. 29 da referida 

Lei que a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, 

conforme o caso, consistirá em: I - prova de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC); II - 

prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; III - prova de regularidade 

para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; IV - prova de regularidade 

relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por lei.(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) V – 

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. (Incluído pela Lei nº 12.440, 

de 2011) (Vigência). Dada essa conjuntura, em razão de a Impetrante 

possuir inscrição em dívida ativa na Receita Federal do Brasil por débitos 

no recolhimento de impostos e encargos trabalhistas referentes ao 

período da gestão do Hospital Regional de Sinop, decorrentes da ausência 

de repasses pelo Estado de Mato Grosso, resta impossibilitada sua 

participação no referido certame. É de conhecimento deste Juízo o atraso 

nos repasses de valores pelo Estado de Mato Grosso à Fundação de 

Saúde Comunitária, registrando-se, entre vários outros processos de 

cobrança, em trâmite nesta Vara, os Autos PJE n° 

1001568-45.2019.811.0015 que se refere à cobrança de repasses 

mensais decorrente de contrato de gestão. Insta consignar que uma 

UNIDADE de SAÚDE vinculada ao SISTEMA SUS, que possui como FONTE 

FINANCEIRA principal o PRÓPRIO ESTADO por meio dos REPASSES 

pactuados no mencionado CONTRATO DE GESTÃO, os quais, em caso de 

INADIMPLÊNCIA ou REPASSES PARCIAIS por parte do Estado, pela sua 

grande vultuosidade, que perfaz o valor mensal de R$ 1.487.170,66 (um 

milhão quatrocentos e oitenta e sete mil reais cento e setenta reais e 

sessenta e seis centavos) ensejarão, consequentemente, a 

INADIMPLÊNCIA da Impetrante perante seus PRESTADORES e 

FORNECEDORES e, obviamente, a IMPOSIBILIDADE de obter CERTIDÕES 

NEGATIVAS. Não se pode olvidar que a EXIGÊNCIA da apresentação da 

referida documentação decorre de LEI e é NECESSÁRIA. No entanto, na 

hipótese dos autos, não há como exigir-se da Impetrante os documentos 

quanto à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA, pois a impossibilidade 

de apresentação dos mesmos decorre do descumprimento do Contrato de 

Gestão por parte do Estado de Mato Grosso, que não repassou os valores 

no tempo e forma ajustados, ocasionando os referidos débitos, sendo 

desmedido, nessa seara, penalizar a Impetrante impedindo sua 

participação em processos licitatórios. Consigna-se que referido 

entendimento somente se aplica aos débitos fiscais e trabalhistas 

contraídas após o início do Contrato de Gestão nº 069/2018/SES/MT, que 

se deu em 28/08/2018, na medida em que, seria a ausência de repasses 

referentes ao referido Contrato, que obstaria a regularidade fiscal e 

trabalhista da Impetrante. Isso significa dizer que somente é cabível a 

expedição da Documentação de Regularidade Fiscal e Trabalhista se os 

débitos dessa natureza foram contraídos depois de 28/08/2018, data do 

início da vigência do Contrato de Gestão, não atingindo dívidas pretéritas. 

Deste modo, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores 

para a concessão do pedido liminar pretendido, assim, o DEFERIMENTO é 

medida que se IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO a LIMINAR postulada no sentido 

de DETERMINAR à AUTORIDADE COATORA que ASSEGURE a 

PARTICIPAÇÃO da Impetrante no Edital de Credenciamento nº 002/2020, 

DISPENSANDO-A, apenas, da exigência de APRESENTAÇÃO dos 

“Documentos Relativos à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA”, caso 

os débitos nessa natureza tenham sido contraídos após a data de 

28/08/2018. NOTIFIQUE-SE a(s) AUTORIDADE(S) apontada(s) como 

COATORA(S), a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), 

preste(m) as informações que entender (em) ser pertinentes, bem como 

cientifique o órgão de representação judicial da pessoa jurídica 
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interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, 

querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). PRESTADAS as 

INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO PÚBLICO (art. 12, 

LMS). Após, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002140-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO PERIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE PEREIRA DE SOUZA OAB - MT0018602A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002140-35.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: MARCOS ROGERIO PERIN 

EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – Considerando a RESOLUÇÃO TJ-MT/OE nº 09, de 

25/07/2019, que dispõe sobre a ALTERAÇÃO de COMPETÊNCIA da 1ª 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a 

qual passa a “processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à 

saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, 

incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os 

feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à 

saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso 

individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado 

de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado” (Anexo I), 

bem como que “sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 

1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde 

pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, 

continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção 

daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento 

de sentença” (art. 2º); II - Considerando a PORTARIA nº 29/2019-CM, de 

23/09/2019, a qual autoriza “a partir de 30 de setembro de 2019, nos 

termos da Resolução TJ-MT/OE no 09, de 25 de julho de 2019, o início da 

distribuição/redistribuição das ações relativas à saúde pública para a la 

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, 

bem como a redistribuição dos atuais processos da 1a Vara da Fazenda 

Pública, para a 2a e 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea 

Grande” (art. 1º); III – DETERMINO a IMEDIATA REDISTRIBUIÇÃO do 

presente feito para a 1ª VARA ESPECIALIZADA da FAZENDA PÚBLICA da 

COMARCA de VÁRZEA GRANDE; IV – INTIMEM-SE as PARTES. Às 

providências. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003302-36.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO AUGUSTO PASSOS DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003302-36.2016.8.11.0015 AUTOR: 

NARCISO AUGUSTO PASSOS DE MELO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por 

NARCISO AUGUSTO PASSOS DE MELO, em desfavor do MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 

11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Aduz a inicial que a parte Requerente 

foi aprovada no Concurso Público realizado em 04/07/2008, conforme 

Termo de Posse datado de 29 de julho de 2008 para o cargo de inspetor 

de aluno, 44h, Referência CE-12. 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. 4508215. 

Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. Num. 

5912211 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. 6959302 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. 5912211). 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 
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admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 

a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2016), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (17/12/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por NARCISO AUGUSTO PASSOS DE MELO, 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 – 
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SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 348 de 693



estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001616-67.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON FAVERO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FERNANDES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001616-67.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:WELINGTON 

FAVERO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINA 

MOREIRA DA SILVA MASIERO, FLAVIO DE PINHO MASIERO, JOSE 

ANTONIO BIAZAO BASSO POLO PASSIVO: LUIZ CARLOS FERNANDES 

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: 01/04/2020 Hora: 08:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 19 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008546-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA REINEHR FAGANELLO OAB - MT25343/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))

 

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.: 1008546-72.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON FAVERO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FERNANDES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001620-07.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:WELINGTON 

FAVERO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINA 

MOREIRA DA SILVA MASIERO, FLAVIO DE PINHO MASIERO, JOSE 

ANTONIO BIAZAO BASSO POLO PASSIVO: LUIZ CARLOS FERNANDES 

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: 01/04/2020 Hora: 08:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 
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CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 19 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELINGTON FAVERO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONES TEIXEIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001621-89.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:WELINGTON 

FAVERO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINA 

MOREIRA DA SILVA MASIERO, FLAVIO DE PINHO MASIERO, JOSE 

ANTONIO BIAZAO BASSO POLO PASSIVO: JONES TEIXEIRA DE SOUSA 

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: 01/04/2020 Hora: 08:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 19 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO COELHO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

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.: 1000971-42.2020.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 20/03/2020 17:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. LUCIANO COELHO DIAS CPF: 

012.195.621-06, MEIRY ROSE SOARES COIMBRA CPF: 027.653.671-16 

Endereço do promovente: Nome: LUCIANO COELHO DIAS Endereço: RUA 

CORA CORALINA, QD 07 LOTE 20, - ATÉ 409/410, RESIDENCIAL CIDADE 

JARDIM, SINOP - MT - CEP: 78550-706 Endereço do promovido: Nome: VIA 

VAREJO S/A Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 602, - 

DE 550 A 1000 - LADO PAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 

78550-276 Nome: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA Endereço: 

AVENIDA DOM PEDRO I, 7777, - DE 3636/3637 AO FIM, JARDIM 

BARONESA, TAUBATÉ - SP - CEP: 12091-000 Sinop, Quarta-feira, 19 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: 8011265-44.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VASCONCELOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO(A))

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FELICIANO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011265-44.2014.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO VASCONCELOS DIAS 

REQUERIDO: ANTONIO FELICIANO Vistos etc. I - Seguem o(s) extrato(s) 

da consulta realizada. II - Pronuncie-se a parte acionante no prazo de 05 

dias, requerendo o que for de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011448-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

BIANCA FERRACA OAB - MT27176/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO XAVIER DE OLIVEIRA NETO OAB - SP214948 (ADVOGADO(A))

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011448-61.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RODRIGO SALDELA BISCARO 

REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES 

S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação de indenização por danos morais e materiais, em que a parte 

autora sustenta que comprou pacote de viagem no valor de R$ 6.266,70 

(seis mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), no entanto 

precisou cancelar a viagem, mas alega que as promovidas exige cerca de 

95% do valor pago para efetuar o cancelamento, e devolver somente o 

restante, o seja o valor de R$ 4.782,35 (quatro mil setecentos e oitenta e 

dois reais e trinta e cinco centavos). Ambas as promovidas arguiram 

preliminar de ilegitimidade passiva, a qual desde logo afasto, pois, nos 

termos do art. 14 do CDC, e considerando que as mesmas intermediaram a 

compra das passagens contratada pelo promovente, a responsabilidade 

pelos danos ou falhas é solidária com a promovida, já que integram a 

cadeia de fornecedores do serviço de viagens. Nesse sentido: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE PACOTE 

TURÍSTICO. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

COM A OPERADORA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

ARTIGO 14 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CASO 

CONCRETO, SITUAÇÃO DIFERENCIADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MINORADO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJRS - Recurso Cível Nº 

71005226030, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 27/03/2015). Passo ao mérito. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que a demanda procede apenas quanto ao pedido de restituição do 

valor pago pelas passagens não utilizadas, mas em parte. Para a 

fundamentação abaixo, utilizo também, regras de experiência comum (art. 

5º da Lei 9.099/95). Sabe-se que as companhias aéreas frequentemente 

fazem promoções de vendas de passagens, ou as vendem com valores 

mais baixos e acessíveis; no entanto, ao mesmo tempo em que possuem 

preços vantajosos e convidativos, as passagens promocionais possuem 

algumas regras mais rígidas e desvantajosas caso haja cancelamento 

prévio ou o passageiro não compareça para embarcar. Dentre essas 

regras e condições, normalmente há taxas maiores descontadas em caso 

de cancelamento, ou mesmo em caso de “no show”. Dependendo da 

passagem, o valor residual poderá até não ser reembolsável, caso em que 

só poderá ser utilizado para compras futuras. Tais regras acima estão 

previstas no contrato de transporte da reclamada, o qual o promovente 

aderiu no momento da compra da passagem, e do qual esteve ciente. É 

fato notório que a maioria das pessoas não leem os termos da 

contratação; todavia, isso não é motivo para alegar desconhecimento das 

condições. Toda e qualquer compra de passagens possui um aviso em 

que o comprador declara que leu e está ciente com os termos do contrato 

de transporte, e se não confirma tal aviso, a aquisição da passagem não 

ocorre, justamente para o consumidor não compre sem saber em que 

condições efetuou tal transação. Esse escalonamento das tarifas de 
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passagens aéreas, embora aparente ser, não se mostra abusivo, pois 

beneficia ambas as partes da relação de contrato de transporte. A 

propósito: Passagem aérea. Tarifa promocional. Cancelamento. 

Reembolso. 1 Não é abusivo escalonamento da passagem em tarifas, 

restringindo a possibilidade de desistência do contrato, pois beneficia 

tanto o fornecedor do serviço como o consumidor. 2 - Se o consumidor 

opta por adquirir passagem mais barata, sujeita-se, por livre escolha, a 

ônus em caso de eventual cancelamento, como o não reembolso do preço, 

ou retenção de percentual ou valor para alteração da data. 3 Apelação 

não provida. (TJDFT - Processo APC 20140110527769 DF 

0012656-29.2014.8.07.0001, Orgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação 

no DJE : 17/03/2015 . Pág.: 452, Julgamento: 11 de Março de 2015, Relator 

JAIR SOARES) Porém, embora possa reconhecer o caráter promocional 

das passagens e a possibilidade de devolução apenas parcial, impende 

salientar que a promovida não comprovou qual o percentual de multa 

aplicado nas passagens do autor à época da compra. A multa aplicada no 

caso em tela, mostra-se abusiva, que que ultrapassa mais que 50% do 

valor pago pelo reclamante. A perda quase que total do valor pago viola os 

incisos II e IV do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que 

determina: São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: II 

subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos 

casos previstos neste código; IV estabeleçam obrigações consideradas 

iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem 

exagerada. Deve-se, assim, reconhecer a abusividade da cláusula 

contratual em questão, seja por subtrair do consumidor a possibilidade de 

reembolso, ao menos parcial, como postulado na inicial, da quantia 

antecipadamente paga, seja por lhe estabelecer uma desvantagem 

exagerada. Diante da ausência de prova do percentual a ser aplicado 

como multa pelo cancelamento, cabe a este juízo fixá-la da forma mais 

justa e equânime ao presente caso, conforme permite o art. 6º da Lei 

9.099/95. No que toca ao pedido de indenização por danos morais, há que 

se atentar para a fundamentação acima. Conforme explicitado, ao comprar 

as passagens, houve prévia ciência quanto às condições da transação da 

modalidade promocional, ou pelo menos deveria haver. Dessa forma, a 

princípio, por mais que o promovente não concorde com a retenção de 

taxas ou multas pelo cancelamento, tais condições eram previsíveis no ato 

da compra, as quais aderiu. Consequentemente, os alegados transtornos 

solicitando o cancelamento que não ocorreram da forma como pretendia 

não eram imprevisíveis nem inevitáveis, na medida em que a resistência da 

companhia em cobrar parte do valor pago era previsível. Por mais que haja 

imprevistos no dia-a-dia, o que, no caso do autor, impediu a viagem 

programada, trata-se de um risco a que ficou exposto ao optar por 

comprar passagem promocional com condições mais desvantajosas em 

caso de cancelamento, ao passo que havia a opção de passagem com 

melhores condições, a despeito de ter maior preço a pagar. A escolha, 

portanto, a ele caberia, mas a exposição aos riscos também. Diante de tais 

situações, não vislumbro que os aborrecimentos e transtornos pelo 

episódio tenham atingido a honra e o psicológico do promovente a causar 

dano de ordem extrapatrimonial, de modo que o pedido de indenização 

nesse sentido deve ser indeferido. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para o fim 

de tão-somente CONDENAR, solidariamente, as promovidas em restituir ao 

promovente o montante equivalente a 80% do valor efetivamente pago 

pelas passagens não utilizadas, devidamente corrigidos pelos índices do 

INPC, com incidência a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês, fixados desde a data do efetivo 

desembolso. Defiro o pedido de retificação do pólo passivo para Gol 

Linhas Aéreas S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.575.651/0001- 59, que 

deverá ser observado pela secretaria. 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. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERREIRA CARVALHAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001646-05.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GUSTAVO 

FERREIRA CARVALHAIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MILTON 

SOARES NETO POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 01/04/2020 Hora: 08:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001651-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO CRISTOVAO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 

- EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001651-27.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ISABEL LIMA 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: SAO CRISTOVAO COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 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: 01/04/2020 Hora: 09:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003054-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO CEZAR MEZZALIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WALKER OAB - MT0015563A (ADVOGADO(A))

CARLOS MELGAR NASCIMENTO OAB - MT17735/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. 

(REQUERIDO)

A M DA SILVA E CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-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.: 1003054-65.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 23/03/2020 14:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. TIAGO CEZAR MEZZALIRA 

CPF: 006.995.130-65, AFONSO WALKER CPF: 027.903.311-70, CARLOS 

MELGAR NASCIMENTO CPF: 030.974.061-40 Endereço do promovente: 

Nome: TIAGO CEZAR MEZZALIRA Endereço: AVENIDA DOS 

GUARANTÃS, 503, APARTAMENTO 203, JARDIM MARINGÁ, SINOP - MT - 

CEP: 78556-208 Endereço do promovido: Nome: A M DA SILVA E CIA 

LTDA Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, 1081, SALA 

04, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-286 Nome: INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. Endereço: 

AVENIDA TRINTA E UM DE MARÇO, 3000, UNIPARK, COHAB CRISTO REI, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-000 Sinop, Quarta-feira, 19 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: 1001658-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO NUNES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES OAB - MT25812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001658-19.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARCIO 

ROBERTO NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DOUGLAS 

ALEXANDRE VILAR BORGES 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

01/04/2020 Hora: 09:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 19 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001661-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA PFEIFER (REQUERENTE)

MARINEZ PFEIFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLYSON ARAUJO MENEZES OAB - MT24511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA JUDA CARDOSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001661-71.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CELIA PFEIFER e 

outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALLYSON ARAUJO MENEZES 

POLO PASSIVO: MARIA DA JUDA CARDOSO 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: 01/04/2020 Hora: 09:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008325-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA RIBEIRO DA SILVA SAMPAIO - ME (REQUERIDO)

 

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.: 1008325-55.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 23/03/2020 15:15, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. NCR RADIODIFUSAO LTDA - 

EPP CPF: 03.136.691/0001-43, LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA CPF: 000.943.841-69 Endereço do promovente: Nome: NCR 

RADIODIFUSAO LTDA - EPP Endereço: RUA DAS PRIMAVERAS, 3971, - 

DE 3699/3700 A 4343/4344, SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - MT - 

CEP: 78550-348 Endereço do promovido: Nome: ADRIANA RIBEIRO DA 

SILVA SAMPAIO - ME Endereço: RUA DAS PITANGUEIRAS, 1043, - DE 

885/886 A 1303/1304, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-288 

Sinop, Quarta-feira, 19 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: 1001665-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA PFEIFER (REQUERENTE)

MARINEZ PFEIFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLYSON ARAUJO MENEZES OAB - MT24511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA JUDA CARDOSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001665-11.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CELIA PFEIFER e 

outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALLYSON ARAUJO MENEZES 

POLO PASSIVO: MARIA DA JUDA CARDOSO 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: 01/04/2020 Hora: 09:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001668-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA PFEIFER (REQUERENTE)

MARINEZ PFEIFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLYSON ARAUJO MENEZES OAB - MT24511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA JUDA CARDOSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001668-63.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CELIA PFEIFER e 

outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALLYSON ARAUJO MENEZES 

POLO PASSIVO: MARIA DA JUDA CARDOSO 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: 01/04/2020 Hora: 09:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES OAB - MT25812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001674-70.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARCIO 

ROBERTO NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DOUGLAS 

ALEXANDRE VILAR BORGES 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

01/04/2020 Hora: 09:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 19 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001679-92.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES OAB - MT25812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1001679-92.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARCIO 

ROBERTO NUNES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DOUGLAS 

ALEXANDRE VILAR BORGES 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 
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juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

01/04/2020 Hora: 09:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 19 de 

fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001681-62.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODONE VALENTIM POSSARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI OAB - MT0004360A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

PROCESSO n. 1001681-62.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ODONE 

VALENTIM POSSARI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO SERGIO 

MATIAS PATRUNI POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 01/04/2020 Hora: 09:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002095-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE COLLI ZOCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

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.: 1002095-31.2018.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como, que a parte 

recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001449-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LORENZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA 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.: 1001449-55.2017.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como, que a parte 

recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001685-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON FRIGERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON FRIGERI OAB - MT0007538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA SEMPRE MAIS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001685-02.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:AIRTON FRIGERI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AIRTON FRIGERI POLO PASSIVO: 

DROGARIA SEMPRE MAIS LTDA - EPP 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: 01/04/2020 Hora: 09:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001686-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA PFEIFER (AUTOR)

MARINEZ PFEIFER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLYSON ARAUJO MENEZES OAB - MT24511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA JUDA CARDOSO (REU)

 

PROCESSO n. 1001686-84.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CELIA PFEIFER e 

outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALLYSON ARAUJO MENEZES 

POLO PASSIVO: MARIA DA JUDA CARDOSO 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: 01/04/2020 Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012293-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012293-64.2017.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto peça parte Bruno Pereira da Silva é 

TEMPESTIVO, bem como, que a parte recorrente requereu os benefícios 

da gratuidade da justiça. Certifico ainda que o RECURSO INOMINADO 

interposto pela parte Embratel TVSAT Telecomunicações S.A é 

TEMPESTIVO, bem como que a parte recorrente comprovou o recolhimento 

do preparo dentro do prazo legal. Nos termos da legislação vigente, intimo 

a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002408-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDITA PEREIRA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREVIPLAN CLUBE (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 
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(ADVOGADO(A))

 

Audiência conciliação designada para 11/07/2017 15:45 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012489-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

VIA VAREJO 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 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.: 1012489-97.2018.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como, que a parte 

recorrente requereu os benefícios da gratuidade da justiça. Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da presente demanda 

para que apresente(m) contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001225-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA ALFARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT9769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (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.: 1001225-20.2017.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como que a parte 

recorrente comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da 

presente demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374895 Nr: 2324-37.2020.811.0015

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAIDE BIZINOTO FILHO, L. S. BIZINOTTO 

TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maicon Martins Pinheiro 

Queiroz - OAB:MT 18028

 Certifico que a audiência preliminar foi designada para 04/03/2020 às 

13:00, a ser realizada nas dependências do fórum da comarca de 

Sinop-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306091 Nr: 12308-50.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HORÁCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 Certifico que a audiência preliminar foi designada para 04/03/2020 às 

13:15 horas, a ser realizada nas dependências do fórum da comarca de 

Sinop.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 373806 Nr: 1552-74.2020.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN SERRA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência de instrução para 

o dia 18 de março de 2020, às 14:30 horas.

 Após, devolva-se à Comarca de origem com as cautelas e homenagens 

de estilo.

 Ocorrendo algumas das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente 

deprecada.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ZANCAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ZANCAN OAB - MT21953/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000969-72.2020.8.11.0015. AUTOR: ALEXANDRE ZANCAN REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Pretensão declaratória de nulidade de 

multa imposta por infração de trânsito e condenatória por dano morai, 

aviada por Alexandre Zancan em face de Município de Sinop, ambos 

qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade que regem o sistema dos 

Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao art. 38 da 

Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela 

de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é 

cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 
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parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Essa é a síntese desse 

relevante instituto. No compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de 

cognição sumária, superficial e não plena, o pedido de tutela de urgência 

merece acolhida. A parte promovente busca, em sede de tutela de 

urgência, a suspensão dos efeitos do auto de infração de trânsito nº 

FS00003167, tendente em receber o valor da multa e subtrair pontuação 

de sua CNH. A causa de pedir desta demanda centra-se na tese de 

nulidade do auto de infração, em razão da inobservância do prazo legal 

para notificação, a teor do art. 281, inciso II, do CTB. In verbis: “Art. 281. A 

autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste 

Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de 

infração e aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de 

infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: I - se 

considerado inconsistente ou irregular; II - se, no prazo máximo de 

sessenta dias, não for expedida a notificação da autuação”. De acordo 

com o dispositivo acima transcrito, o auto de infração será arquivado e 

seu registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de trinta dias, não 

for expedida a notificação da autuação. Noutras palavras, a Lei instituiu 

um prazo decadencial de 30 dias para a autoridade de trânsito expedir a 

notificação da autuação ao infrator. É certo que o auto de infração que 

instrui o feito trata-se da primeira notificação de autuação. Isso porque a 

súmula 312 do STJ dispõe que: “no processo administrativo para 

imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da 

autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. Nesse 

compasso, a primeira notificação cientifica o autuado da infração para 

eventual apresentação de defesa. A segunda notificação, com objetivo 

diverso, informa o prosseguimento do processo administrativo, para 

defesa da sanção aplicada. A primeira notificação da autuação, conforme 

já dito, deve ser expedida no prazo de 30 dias, a teor do art. 281, 

parágrafo único, inciso II, do CTB. Pois bem. A documentação apresentada 

pela parte autora juntamente com a petição inicial dá suporte, nessa sede 

de cognição sumária, à pretensão pleiteada, uma vez que evidencia a 

probabilidade do direito invocado. O auto de infração agregado, lançado 

em nome da parte promovente, por transitar em velocidade superior à 

máxima permitida, aplicado em 03/10/2019 às 08:42:51 horas, foi expedido 

em 11/12/2019. Razão que dá suporte à probabilidade do direito alardeado, 

eis que a expedição da notificação se deu em prazo superior ao que 

determina a retromencionada Lei, de modo que, aparentemente, se operou 

a decadência do direito de punir do ente promovido. A propósito, seguem 

arestos a seguir com destaques em negrito: “APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - 

ALEGAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL DE 30 (TRINTA) 

DIAS - OCORRÊNCIA - AUTO DE INFRAÇÃO EXPEDIDO FORA DO LAPSO 

TEMPORAL DE 30 DIAS - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I - A sistemática adotada 

pela Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) prevê duas notificações 

para que seja considerada válida a imposição de multa ao 

condutor-infrator: a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, 

ocasião em que é aberto prazo para oferecimento de defesa prévia; e a 

segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de 

trânsito; II - No caso dos autos muito embora o documento de fl. 31 

descreva que a notificação fora expedida no dia 14/10/2005, ele não 

serve, para comprovar a expedição de qualquer documento haja vista se 

tratar de relatório de atividade; III - Ademais, somente com a fotocópia da 

notificação, ou com o comprovante de postagem, seria possível provar a 

real data de expedição. IV- Uma vez não havendo notificação do infrator 

para defesa dentro de 30 dias, opera-se a decadência do direito de punir 

do Estado, conforme o artigo 281, parágrafo único, II, do CTB. V- Portanto, 

entendo que o órgão de trânsito não cumpriu a determinação legal ao 

expedir a notificação no prazo superior a 30 (trinta) dias que compreende 

a data do cometimento da infração e a data da expedição do AR de 

notificação. Portanto, resta insubsistente o auto de nº B21366449. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (Apelação Cível nº 201200221959 nº 

único0023656-06.2006.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça 

de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 29/07/2013)”. 

(TJ-SE - AC: 00236560620068250001, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data 

de Julgamento: 29/07/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL); “APELAÇÕES CÍVEIS. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AUTO 

DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE 

APLICAR A PENALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 

1. É ilegal a imposição de multa de trânsito sem procedimento 

administrativo regular e que assegure ao autuado o exercício do direito de 

defesa por meio do contraditório. Decorrido o prazo de 30 dias sem que 

tenham sido expedidas as notificações de autuação que trata o inciso IIdo 

parágrafo único do art. 281 do CTB, decai o ente público do direito de 

aplicar a penalidade. Matéria consolidada por meio de recurso julgado sob 

o regime do artigo 543-C do CPC: REsp nº 744748/RS. 2. É imperiosa a 

majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, quando 

este foi estabelecido fora dos parâmetros legais (art. 20 do CPC). 

APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA E DESPROVIDA A DA RÉ. (Apelação 

Cível Nº 70052540424, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Arno Werlang, Julgado em 19/12/2012)”. (TJ-RS - AC: 

70052540424 RS, Relator: Arno Werlang, Data de Julgamento: 19/12/2012, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

15/02/2013). Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, de igual forma, é público e notório, eis que além da multa, há a 

subtração dos pontos na carteira de motorista da parte demandante, a 

evidenciar graves prejuízos sem que se oportunize a discussão da 

autuação, em tese, indevidas. De mais a mais, suspensão dos efeitos da 

autuação, ao menos até o julgamento final da demanda, não trará prejuízos 

à parte promovida, sendo possível a sua reversão a qualquer momento 

caso constatada a improcedência dos pedidos, uma vez que as multas, 

acaso verificada a legalidade das notificações, podem ser posteriormente 

cobradas. Dessa forma, estando preenchidos, na hipótese, os requisitos 

exigidos pela legislação processual, evidenciando, ainda, a urgência no 

provimento liminar requerido, possível se mostra o deferimento da tutela de 

urgência pretendida. Isto posto, com espeque no art. 300 do Código de 

Processo Civil, defiro a tutela provisória de urgência, de modo a determinar 

a suspensão dos efeitos do auto de infração de trânsito nº FS00003167 

tendente em receber o valor da multa e subtrair a pontuação da CNH da 

parte promovente, até ulterior deliberação deste Juízo. Devidamente 

emendada a inicial conforme petitório de Id. 29151616, determino a 

inclusão do Município de Sinop no polo passivo da lide e consequente 

exclusão de Prefeitura Municipal de Sinop e Secretaria Municipal de 

Trânsito e Transporte Urbano. Assim, conserte-se na distribuição e 

demais registros, promovendo a substituição sobredita. Com fulcro no art. 

334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, dispenso audiência de 

conciliação ou mediação, em vista do enunciado n.º 01 dos Juízes dos 

Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso: 

“Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar 

defesa”. Nada impede, contudo, que a audiência conciliatória ocorra se for 

do interesse do promovido. Cite-se o promovido para contestar em 30 

dias, conforme enunciado retromencionado. Consigne-se no mandado 

que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC). Serve a 

presente decisão como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação 

e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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repetição de indébito tributário com pedido liminar em tutela provisória de 

urgência, aviada por Brighenti & Cia Ltda. Epp., em face de Estado do Mato 

Grosso, ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da simplicidade, 

oralidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem o 

sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação extensiva ao 

art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o pedido 

liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de 

mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. No 

compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de cognição sumária, 

superficial e não plena, o pedido de tutela de urgência merece acolhida. A 

causa de pedir desta demanda centra-se na tese de inconstitucionalidade 

da TACIN, alegando que a cobrança é indevida, eis que a segurança 

pública é dever do Estado nos termos do art. 144, da Constituição Federal. 

Aduziu, ainda, acerca da violação ao disposto no art. 145, § 2º, da CF e 

art. 77, parágrafo único, do CTN, que impedem que as taxas utilizem a 

mesma base de cálculo de impostos, já que a base de cálculo da TACIN, 

nos termos do art. 100-B da Lei Estadual nº 4.547/1982 é a base de 

cálculo do IPTU. Por fim, afirmou que o serviço prestado pelo Corpo de 

Bombeiros é público e indivisível. Há muito a presente questão vem sendo 

debatida nos Tribunais Superiores. Tornando-se objeto de Recurso 

Extraordinário com Repercussão Geral nº 643.247/SP que originou o tema 

16 e, em 01/08/2017 assim restou ementando: “A segurança pública, 

presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da 

atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço 

essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não 

cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. A jurisprudência do 

E. TJMT entendia pela constitucionalidade da criação da TACIN por Lei 

Estadual, bem como a inaplicabilidade do Tema 16. Neste sentido: 

“AGRAVO INTERNO – TRIBUTÁRIO - COBRANÇA DA TACIN (TAXA DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO) INSTITUÍDA PELO ESTADO DE MATO 

GROSSO – LEGALIDADE – CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – 

DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO COM O TEMA 16 DO STF – LEADING 

CASE QUE ANALISA A INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTITUIÇÃO DA 

REFERIDA TAXA PELOS MUNICÍPIOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO 

EXERCIDO. No julgamento do Tema 16, o STF discutiu se o Município tem 

ou não competência para prestar o serviço público de combate a incêndio 

e, por conseguinte, efetuar a cobrança de tal taxa. Restou firmada a 

seguinte tese: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate 

a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da 

Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a 

arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa 

para tal fim.” In casu, a cobrança da taxa de combate e extinção de 

incêndios devida ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, 

foi instituída pela Lei nº 4.547/1982, com nova redação dada pelas Leis nº 

9.067/2008 e nº 9.377/2010, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 

2.063/2009, como contraprestação a serviço essencial, específico e 

divisível, razão pela qual não se aplica o recurso paradigma ao caso 

concreto. (N.U 0049855-43.2015.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 09/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018) Grifo nosso. Em breve 

síntese, a não aplicação do leading case se sustentava na divergência de 

fundamentação. O Tema 16 resultou de taxa equivalente à TACIN criada 

pelo Município de São Paulo/SP. Já no Estado de Mato Grosso a TACIN foi 

criada por Lei Estadual. Contudo, tal entendimento foi objeto de apreciação 

pelo STF nos autos do ARE nº 972352/MT assim ementado: “Agravo 

regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. 

Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. 

Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão 

geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É 

despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais 

votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos 

capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo 

regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de 

mandado de segurança na origem”. (ARE 972352 AgR, Relator(a): Min. 

GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019) grifo 

nosso. Em sede de decisão monocrática, nos mesmos autos acima 

ementados, o Min. Relator, Gilmar Mendes, proferiu o seguinte voto: 

“Trata-se de recurso extraordinário remetido ao Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 

do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria 

representada na sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o 

RE-RG 643.247 (Tema 16). (eDOC 4) A Presidência do Tribunal de origem 

encaminhou os autos ao órgão julgador, que manteve sua decisão, nos 

seguintes termos: “Como mencionado, os autos vieram conclusos para 

reapreciação da matéria já julgada por Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, sob o fundamento de que a decisão encontra-se em 

desconformidade com a orientação adotada pelo Supremo Tribunal 

Federal, manifestando no recurso repetitivo RE 643.247/SP (Tema 16). (...) 

Em razão da própria limitação dos debates do leading case, entendo que o 

referido Tema 16 não se aplica ao caso concreto. Isso porque, a 

abordagem sobre a questão pelo STF se deu sob a ótica da criação da 

taxa de combate a incêndio por Município e não pelo Estado, muito embora, 

en passant, alguns Ministros comentassem a respeito.” (eDOC 11, p. 

39/40) Diante disso, remeteu-se o recurso extraordinário para o STF. 

Passo à sua apreciação. Trata-se de agravo interposto contra decisão de 

inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ementado nos seguintes 

termos: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE, MONOCRATICAMENTE, 

NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO 

FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE 

MODIFICAR A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 1, p. 187) Os 

embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 2, p. 14). No 

recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da 

Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 145, II, do texto 

constitucional. Nas razões recursais, alega-se que ao instituir a Taxa de 

Segurança Contra Incêndio, o Estado de Mato Grosso teria violado o texto 

constitucional, já que os serviços seriam indivisíveis. Nesse sentido, a 

taxa não seria a espécie de tributo que deveria ser utilizada para custear 

essa atividade. (eDOC 2, p. 43) É o relatório. Inicialmente, verifico que o 

presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo 

Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data 

anterior a 17.3.2016. Decido. Assiste razão ao recorrente. O Tribunal de 

origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que: “A exigência da 

referida taxa decorre da permissão concedida pelos artigos 145,II, da 

Constituição Federal, e artigo 77, do Código Tributário Nacional, que 

permite que o ente público cobre taxas, ‘em razão do exercício do poder 

de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 

específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 

disposição’. Dessa forma, não vislumbro a ilegalidade apontada, já que, ao 

criar a contraprestação pela utilização efetiva ou potencial dos serviços 

de combate, prevenção e extinção de incêndios, considerando a 

classificação das unidades imobiliárias relacionadas na Lei n. 8.399/2005, 

tabela 1, nos termos do art. 100, § único, da Lei nº 4.547/1982, o ente 

estadual está valendo-se do seu poder de polícia. (...) Oportuno salientar 
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que o serviço do qual decorre a cobrança da referida taxa é divisível, 

segundo o coeficiente de risco de incêndio, apurado conforme índices 

técnicos da ABNT. É o que se extrai do art. 100-B da Lei 4.547/1982.” 

Todavia, no julgamento do RE-RG 643.247, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 

19.12.2017, paradigma do tem 16 da repercussão geral, esta Corte 

chancelou que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a 

incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, 

independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do 

tributo. Nesse sentido, menciono tese fixada no acórdão: “A segurança 

pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no 

campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque 

serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não 

cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” Dessa orientação 

divergiu o acórdão recorrido. Ante o exposto, dou provimento ao recurso 

extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido, 

tendo em vista que a atividade de prevenção e de combate a incêndio 

deve ser custeada por meio de impostos. Publique-se. Brasília, 11 de 

março de 2019. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado 

digitalmente”. (ARE 972352, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

11/03/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 

13/03/2019 PUBLIC 14/03/2019) Grifo nosso. Portanto, a instituição da 

TACIN, ainda que por Lei Estadual resta englobada pela decisão do Tema 

16 do STF em sede de repercussão geral. Nesta esteira de pensamento, a 

segurança pública, por força do art. 144 da CF, deve ser custada, 

aparentemente, por intermédio de impostos e não taxas. Razão que dá 

suporte ao requisito da probabilidade do direito, a teor do art. 300 do CPC. 

Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade das cobranças se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Isso é sintomático, 

afluindo efetivo perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da 

cobrança, ao menos até o julgamento final da demanda, não trará 

prejuízos à parte promovida, sendo possível a sua reversão a qualquer 

momento caso constatada a improcedência dos pedidos. Dessa forma, 

estando preenchidos, na hipótese, os requisitos exigidos pela legislação 

processual, evidenciando, ainda, a urgência no provimento liminar 

requerido, possível se mostra o deferimento da tutela de urgência 

pretendida. Isto posto, com espeque no art. 300 do Código de Processo 

Civil, defiro a tutela provisória de urgência, de modo a determinar a 

suspensão de cobranças da TACIN, até ulterior deliberação deste Juízo. 

Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, 

dispenso audiência de conciliação ou mediação, em vista do enunciado n.º 

01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a audiência conciliatória 

ocorra se for do interesse do requerido. Cite-se o promovido para 

contestar em 30 dias, conforme enunciado retromencionado. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC). Serve 

a presente decisão como carta precatória, ofício, carta/mandado de 

citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de fevereiro 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000945-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLEIDE RIBEIRO SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000945-44.2020.8.11.0015. REQUERENTE: CRISLEIDE RIBEIRO SANCHES 

REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos etc. 

Pretensão de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, 

aviada por Crisleide Ribeiro Sanches em face de Governo do Estado de 

Mato Grosso, ambos qualificados. Verificada atecnia na eleição do polo 

passivo da demandada, onde figura o Governo do Estado de Mato Grosso. 

De antemão, apesar de que se revela lição comezinha e desnecessária, 

mas é certo que o Governo do Estado não possui legitimidade e 

capacidade para estar em Juízo. O ente público, Estado de Mato Grosso é 

que possui personalidade jurídica. Estado não se confunde com Governo. 

Este último, trata-se da forma organizacional cujo significado é de 

natureza política. Nesse sentido dispõe o artigo 18 da Constituição 

Federal: “Art. 18. A organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição (...).” 

Noutro giro, o Governo do Estado de Mato Grosso é desprovido de 

personalidade jurídica, que não tem como ser acionado numa ação 

ordinária como esta, senão eventualmente apenas o Governador do 

Estado, via do estreito mandado de segurança. O que não é o caso. 

Assim, indubitável a manifesta ilegitimidade passiva do Governo do Estado 

de Mato Grosso acionado para responder por esta ação. Contudo, diante 

dos princípios que regem o Juizado Especial, mormente o da informalidade 

e celeridade, deixo de indeferir a inicial, consoante dicção do art. 295, 

inciso II, do CPC, para possibilitar a correção desta. Isto posto, determino 

que a parte autora, em 15 dias, emende a inicial, a consertar o polo 

passivo da lide, indicando a pessoa jurídica corretamente, sob pena de 

seu indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Sinop– MT, 18 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-86.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LOPES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO DE PAIVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000227-86.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SILVIO LOPES DE MORAES 

REQUERIDO: JOSE MARCIO DE PAIVA Vistos etc. Processo já arquivado 

em que foi juntado substabelecimento a duas nobres advogadas, com 

reservas, no entanto sem peticionar a respeito, muito menos postulado o 

desarquivamento dos autos, que se encontram arquivados desde 

03/12/2019. Apesar de intelectível o ato promovido, não custa frisar, sem 

qualquer pretensão de “ensinar missa a vigário”, que qualquer 

manifestação nos autos deve ser efetivada por petição e não 

simplesmente juntando documentos a esmo; sendo que antes deveria, 

podendo ser na mesma petição, ter sido postulado o desarquivamento 

deles. Todavia, levando-se em conta a instrumentalidade das formas, a 

simplicidade, a economia processual e a informalidade, como critérios 

insertos no art. 2º da LJE, sem deixar de recomendar que haja petições 

necessárias, defiro a juntada do substabelecimento, devendo ser anotado 

para fins das intimações de praxe, depois de desarquivados os autos, já 

realizado, mas devendo logo retornar ao arquivo sem delongas, já que não 

houve qualquer pedido formal. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 18 de 

fevereiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012311-34.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO LOPES DE MORAES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

Gerente Regional de Supervisão de Sinop - INDEA-MT (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012311-34.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: JOSE MARCIO DE PAIVA 

EXECUTADO: SILVIO LOPES DE MORAES Vistos etc. 1. Em primeira mão 

deve ser enfatizado que este feito não estava associado (apensado) ao 

processo n.º 1000227-86.2016.811.0015. Falha ora corrigida, tendo em 

vista a nítida conexão. 2. Em segunda mão, com efeito, o pedido de Id. 

29383593 deve ser deferido, como já prenunciava o pedido de Id. 

22320378, naquela ocasião indeferido pela decisão de Id. 22949217, mas 

já superada a dúvida, haja vista o trânsito em julgado nos autos acima 

referidos, em que natimorta se apresenta a insurgência adiante analisada 

e recebida, não havendo porque sujigar o executado durante o necessário 

decurso do tempo para apreciar e julgar recurso com nítido caráter 

protelatório. O direito urge, devendo ser dado a cada um o que é seu, de 

acordo com a parêmia latina suum cuique tribuere, não se justificando 

adiar o que está claro o suficiente, alicerçado na coisa julgada material 

constante nos autos associados n.º 1000227-86.2016.811.0015. O que 

deveria ter ocorrido também nestes autos, se tivessem corretamente 

apensados. A falha do serviço judiciário não deve afetar o seguro direito 

da parte, de maneira a impedir que manobras estéreis ou morosas 

produzam efeitos deletérios impertinentes com os quais é inviável 

compactuar. Logo, defiro o pedido de Id. 29383593, anteriormente 

encaminhado em Id. 22320378, revogado em parte a decisão de Id. 

22949217. Assim, hei por bem determinar o levantamento dos valores 

constritados, baixada a penhora, sem efeito doravante, em favor do 

executado Silvio Lopes de Moraes, CPF n.º 862.878.001-78, a serem 

depositados por meio de alvará judicial na conta-corrente n.º 19791-2, 

agência 2304, banco Unicred (136), conforme informado na referida 

petição de Id. 29383593. 3. Num terceiro ponto, certamente por conta da 

não associação dos autos, não houve o processamento do recurso 

inominado neste feito, embora tenha sido processado e já julgado em 

definitivo nos apensos autos acima anotados o recurso inominado neles 

aviado, que tem reflexos diretos e imediatos sobre o destino desta causa, 

até resultando, como não poderia ser diferente, em sentenças com 

perfeita sintonia. Acórdão precluso, que determino seja juntado nestes 

autos seu inteiro teor, de modo que a instância ad quem tome 

conhecimento de sua existência e adote o julgamento que entender 

pertinente, sendo cabível esta providência a fim de informar, para 

eventualmente evitar decisões conflitantes, dada a existência de coisa 

julgada material nos associados autos n.º 1000227-86.2016.811.0015. 

Destarte, sobre o recurso inominado, por imposição do Enunciado Cível 

166 do FONAJE, conforme tem prevalecido o honorável entendimento 

superior da Turma Recursal Única, malgrado o disposto no art. 1.010, § 3º, 

parte final, do CPC, passo a fazer o Juízo prévio de admissibilidade 

recursal. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a 

postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada 

quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece evidente ser 

caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto pela Lei 

Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Portanto, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido respectivo. Nesse 

passo, tempestivo e dispensado o preparo, preenchidos os demais 

pressupostos recursais, já apresentadas as contrarrazões, conforme 

determinado nas decisões de Id. 21943587 e 22949217, RECEBO o 

Recurso Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da 

Lei n.º 9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados 

os requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Muito pelo 

contrário, dada a sentença transitada em julgado nos autos apensos, 

impossível qualquer suspensividade recursal, inclusive por questão de 

lógica no encadeamento dos atos processuais entrelaçados nos dois 

feitos. Encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma Recursal Única, 

com os nossos cumprimentos. Isso após o levantamento do dinheiro 

constritado, por alvará judicial, conforme determinado no item 2 supra. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 18 de fevereiro de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001304-91.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001304-91.2020.8.11.0015. REQUERENTE: DIVINO MARQUES DE 

ALMEIDA JUNIOR REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Vistos etc. Pretensão 

anulatória de multa de trânsito, c/c danos morais e pedido liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Divino Marques de Almeida Junior em 

face de Município de Rondonópolis e Detran – Departamento Estadual de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso, devidamente qualificados. Com arrimo 

nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Essa é a síntese desse 

relevante instituto. No compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de 

cognição sumária, superficial e não plena, o pedido de tutela de urgência 

não merece acolhida. A parte promovente almeja, em sede de tutela de 

urgência, a autorização para licenciamento de seu veículo. No mérito, 

requer a nulidade de multa aplicada em Rondonópolis no dia 01/03/2018, 

sob o argumento de que não recebeu a respectiva notificação da multa, 

bem como não se encontrava na comarca de Rondonópolis e tampouco 

transitava com os faróis apagados. Entretanto, tal afirmação não possui a 

segurança necessária de que a parte promovida não tenha defesa 

condizente a respeito, bem como não acoste nos autos a notificação com 

a respectiva foto da placa do veículo, após a regular triagularização 

processual. Assim, convém aguardar a manifestação da parte adversa, 

de modo a lhe assegurar o estabelecimento do contraditório e da ampla 

defesa, corolários do due process of law. Portanto, não há nessa sede de 

cognição sumária, um juízo de certeza e probabilidade segura acerca do 

direito alegado, visto que não se revela consistente no momento. O pleito 
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liminar depende de uma análise conjuntural muito maior, a demandar 

instrução processual, garantindo o contraditório. Ademais, importa 

destacar que para a concessão da tutela de urgência, é necessária a 

presença simultânea dos dois requisitos, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isto é, a ausência 

de um deles leva fatalmente ao indeferimento da medida. Não se descarta 

a possibilidade de que durante a instrução probatória sejam vertidos para 

os autos elementos que alterem a convicção formada até o momento. 

Contudo, não antevejo os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, a 

autorizar a concessão da tutela provisória de urgência. Isto posto, indefiro 

a tutela de urgência pretendida. Ausente a probabilidade do direito 

alardeado, a teor do art. 300 do CPC. Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, 

do Código de Processo Civil, dispenso audiência de conciliação ou 

mediação, em vista do enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso: “Enunciado 1 – 

A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Nada impede, 

contudo, que a audiência conciliatória ocorra se for do interesse do 

requerido. Cite-se o requerido para contestar em 30 dias, conforme 

enunciado retromencionado. Consigne-se no mandado que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo autor (art. 344 do CPC). Serve a presente decisão como 

carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de fevereiro de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001558-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MEC ROLAMENTOS E PECAS LTDA - EPP (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA LOPES BRIGHENTI OAB - MT26321/O (ADVOGADO(A))

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001558-64.2020.8.11.0015. TESTEMUNHA: MEC ROLAMENTOS E PECAS 

LTDA - EPP TESTEMUNHA: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc. 

Pretensão de repetição de indébito tributário com pedido liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por MEC Rolamentos e Peças Ltda. Epp., em 

face de Estado do Mato Grosso, ambos qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. No 

compulsar dos autos, prima facie, em Juízo de cognição sumária, 

superficial e não plena, o pedido de tutela de urgência merece acolhida. A 

causa de pedir desta demanda centra-se na tese de inconstitucionalidade 

da TACIN, alegando que a cobrança é indevida, eis que a segurança 

pública é dever do Estado nos termos do art. 144, da Constituição Federal. 

Aduziu, ainda, acerca da violação ao disposto no art. 145, § 2º, da CF e 

art. 77, parágrafo único, do CTN, que impedem que as taxas utilizem a 

mesma base de cálculo de impostos, já que a base de cálculo da TACIN, 

nos termos do art. 100-B da Lei Estadual nº 4.547/1982 é a base de 

cálculo do IPTU. Por fim, afirmou que o serviço prestado pelo Corpo de 

Bombeiros é público e indivisível. Há muito a presente questão vem sendo 

debatida nos Tribunais Superiores. Tornando-se objeto de Recurso 

Extraordinário com Repercussão Geral nº 643.247/SP que originou o tema 

16 e, em 01/08/2017 assim restou ementando: “A segurança pública, 

presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da 

atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço 

essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não 

cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. A jurisprudência do 

E. TJMT entendia pela constitucionalidade da criação da TACIN por Lei 

Estadual, bem como a inaplicabilidade do Tema 16. Neste sentido: 

“AGRAVO INTERNO – TRIBUTÁRIO - COBRANÇA DA TACIN (TAXA DE 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO) INSTITUÍDA PELO ESTADO DE MATO 

GROSSO – LEGALIDADE – CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – 

DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO COM O TEMA 16 DO STF – LEADING 

CASE QUE ANALISA A INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTITUIÇÃO DA 

REFERIDA TAXA PELOS MUNICÍPIOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO 

EXERCIDO. No julgamento do Tema 16, o STF discutiu se o Município tem 

ou não competência para prestar o serviço público de combate a incêndio 

e, por conseguinte, efetuar a cobrança de tal taxa. Restou firmada a 

seguinte tese: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate 

a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da 

Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a 

arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa 

para tal fim.” In casu, a cobrança da taxa de combate e extinção de 

incêndios devida ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, 

foi instituída pela Lei nº 4.547/1982, com nova redação dada pelas Leis nº 

9.067/2008 e nº 9.377/2010, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 

2.063/2009, como contraprestação a serviço essencial, específico e 

divisível, razão pela qual não se aplica o recurso paradigma ao caso 

concreto. (N.U 0049855-43.2015.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 09/07/2018, Publicado no DJE 23/07/2018) Grifo nosso. Em breve 

síntese, a não aplicação do leading case se sustentava na divergência de 

fundamentação. O Tema 16 resultou de taxa equivalente à TACIN criada 

pelo Município de São Paulo/SP. Já no Estado de Mato Grosso a TACIN foi 

criada por Lei Estadual. Contudo, tal entendimento foi objeto de apreciação 

pelo STF nos autos do ARE nº 972352/MT assim ementado: “Agravo 

regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. 

Instituição de taxa de combate a incêndio por Estado-Membro. 4. 

Descabimento. RE-RG 643.247 (Tema 16), paradigma da repercussão 

geral. 5. Declaração de inconstitucionalidade. Maioria absoluta. É 

despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais 

votos no sentido da inconstitucionalidade. 6. Ausência de argumentos 

capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo 

regimental. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de 

mandado de segurança na origem”. (ARE 972352 AgR, Relator(a): Min. 

GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06/09/2019, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 16-09-2019 PUBLIC 17-09-2019) grifo 

nosso. Em sede de decisão monocrática, nos mesmos autos acima 

ementados, o Min. Relator, Gilmar Mendes, proferiu o seguinte voto: 

“Trata-se de recurso extraordinário remetido ao Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 

do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria 

representada na sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o 

RE-RG 643.247 (Tema 16). (eDOC 4) A Presidência do Tribunal de origem 
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encaminhou os autos ao órgão julgador, que manteve sua decisão, nos 

seguintes termos: “Como mencionado, os autos vieram conclusos para 

reapreciação da matéria já julgada por Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, sob o fundamento de que a decisão encontra-se em 

desconformidade com a orientação adotada pelo Supremo Tribunal 

Federal, manifestando no recurso repetitivo RE 643.247/SP (Tema 16). (...) 

Em razão da própria limitação dos debates do leading case, entendo que o 

referido Tema 16 não se aplica ao caso concreto. Isso porque, a 

abordagem sobre a questão pelo STF se deu sob a ótica da criação da 

taxa de combate a incêndio por Município e não pelo Estado, muito embora, 

en passant, alguns Ministros comentassem a respeito.” (eDOC 11, p. 

39/40) Diante disso, remeteu-se o recurso extraordinário para o STF. 

Passo à sua apreciação. Trata-se de agravo interposto contra decisão de 

inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ementado nos seguintes 

termos: “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE, MONOCRATICAMENTE, 

NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO 

FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE 

MODIFICAR A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 1, p. 187) Os 

embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 2, p. 14). No 

recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da 

Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 145, II, do texto 

constitucional. Nas razões recursais, alega-se que ao instituir a Taxa de 

Segurança Contra Incêndio, o Estado de Mato Grosso teria violado o texto 

constitucional, já que os serviços seriam indivisíveis. Nesse sentido, a 

taxa não seria a espécie de tributo que deveria ser utilizada para custear 

essa atividade. (eDOC 2, p. 43) É o relatório. Inicialmente, verifico que o 

presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo 

Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data 

anterior a 17.3.2016. Decido. Assiste razão ao recorrente. O Tribunal de 

origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que: “A exigência da 

referida taxa decorre da permissão concedida pelos artigos 145,II, da 

Constituição Federal, e artigo 77, do Código Tributário Nacional, que 

permite que o ente público cobre taxas, ‘em razão do exercício do poder 

de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 

específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 

disposição’. Dessa forma, não vislumbro a ilegalidade apontada, já que, ao 

criar a contraprestação pela utilização efetiva ou potencial dos serviços 

de combate, prevenção e extinção de incêndios, considerando a 

classificação das unidades imobiliárias relacionadas na Lei n. 8.399/2005, 

tabela 1, nos termos do art. 100, § único, da Lei nº 4.547/1982, o ente 

estadual está valendo-se do seu poder de polícia. (...) Oportuno salientar 

que o serviço do qual decorre a cobrança da referida taxa é divisível, 

segundo o coeficiente de risco de incêndio, apurado conforme índices 

técnicos da ABNT. É o que se extrai do art. 100-B da Lei 4.547/1982.” 

Todavia, no julgamento do RE-RG 643.247, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 

19.12.2017, paradigma do tem 16 da repercussão geral, esta Corte 

chancelou que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a 

incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, 

independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do 

tributo. Nesse sentido, menciono tese fixada no acórdão: “A segurança 

pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no 

campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque 

serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não 

cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.” Dessa orientação 

divergiu o acórdão recorrido. Ante o exposto, dou provimento ao recurso 

extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido, 

tendo em vista que a atividade de prevenção e de combate a incêndio 

deve ser custeada por meio de impostos. Publique-se. Brasília, 11 de 

março de 2019. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado 

digitalmente”. (ARE 972352, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

11/03/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 

13/03/2019 PUBLIC 14/03/2019) Grifo nosso. Portanto, a instituição da 

TACIN, ainda que por Lei Estadual resta englobada pela decisão do Tema 

16 do STF em sede de repercussão geral. Nesta esteira de pensamento, a 

segurança pública, por força do art. 144 da CF, deve ser custada, 

aparentemente, por intermédio de impostos e não taxas. Razão que dá 

suporte ao requisito da probabilidade do direito, a teor do art. 300 do CPC. 

Aliado a isto, é indubitável o perigo de dano no caso em apreço, 

precisamente em relação à continuidade das cobranças se o provimento 

for concedido apenas em decisão final de mérito. Isso é sintomático, 

afluindo efetivo perigo de dano. De mais a mais, a suspensão da 

cobrança, ao menos até o julgamento final da demanda, não trará 

prejuízos à parte promovida, sendo possível a sua reversão a qualquer 

momento caso constatada a improcedência dos pedidos. Dessa forma, 

estando preenchidos, na hipótese, os requisitos exigidos pela legislação 

processual, evidenciando, ainda, a urgência no provimento liminar 

requerido, possível se mostra o deferimento da tutela de urgência 

pretendida. Isto posto, com espeque no art. 300 do Código de Processo 

Civil, defiro a tutela provisória de urgência, de modo a determinar a 

suspensão de cobranças da TACIN, até ulterior deliberação deste Juízo. 

Com fulcro no art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, 

dispenso audiência de conciliação ou mediação, em vista do enunciado n.º 

01 dos Juízes dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de 

Mato Grosso: “Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa”. Nada impede, contudo, que a audiência conciliatória 

ocorra se for do interesse do requerido. Cite-se o promovido para 

contestar em 30 dias, conforme enunciado retromencionado. Consigne-se 

no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344 do CPC). Serve 

a presente decisão como carta precatória, ofício, carta/mandado de 

citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de fevereiro 

de 2020. Thatiana dos Santos Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001036-37.2020.8.11.0015. REQUERENTE: TASSIA MOARA AMORIM 

REU: BRADESCO SAUDE S/A Vistos etc. Pretensão de obrigação de 

fazer, c/c indenização por danos morais, com pedido de liminar em tutela 

provisória de urgência, aviada por Tassia Moara Amorim em face de 

Bradesco Saúde S.A, ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. Da análise dos documentos 

acostados, presentes os requisitos essenciais e autorizadores da medida 

liminar pleiteada. O Código de Processo Civil em seus arts. 294 e 300 

trouxe à baila o instituto da tutela provisória, a qual poderá fundamentar-se 

em urgência ou evidência, disciplinando em seu texto processual, os 

elementos caracterizadores para sua concessão. Ipsis litteris: “Art. 294. A 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. 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”. In casu a pretensão autoral em tutela de 

urgência merece acolhimento, eis que foram preenchidos os elementos 

indispensáveis para sua concessão, consistentes na probabilidade do 

direito e no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. 

Nesse passo, a parte promovente foi avaliada pelo médico assistente Dr. 

Manoel Vicente de Barros, que efetuou solicitação de 20 sessões de 

estimulação magnética transcraniana. Na solicitação médica agregada ao 

Id. 28958314, o psiquiatra assistente afirmou a necessidade de submeter 

a parte promovente às sessões de estimulação magnética transcraniana, 

tendo em vista seu quadro depressivo, asseverando que a paciente já 

utilizou diversas medicações e apresentou efeitos colaterais. Nessa 

toada, a saúde é um direito de todos e um dever estatal em disponibilizar 

seu acesso universal e igualitário, com ações e serviços inerentes, de 

relevância pública e inadiável, por meio de um atendimento integral num 

sistema único, em rede regionalizada e hierarquizada, para sua promoção, 

proteção e pronta recuperação dos que a demandarem. Inteligência dos 
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arts. 196/200 da Carta Política, com disciplina, dentre outras, nas Leis n.° 

8.080/1990 e n.º 8.142/1990. Ademais, o direito à saúde é direito 

constitucional garantido a todos. E se existe omissão, quem deve arcar 

com o ônus de tal falta de atitude com toda certeza jamais deverá ser os 

pacientes indefesos, eis que totalmente hipossuficientes frente ao Poder 

Público municipal e estadual. O art. 196 da Constituição Federal dispõe 

que: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação". O art. 1. °, inciso III, da 

Constituição Federal dispõe que a República Federativa do Brasil 

constituiu-se em Estado Democrático de Direito e tem, dentre outros, como 

fundamento “a dignidade da pessoa humana”. Sobre o tema, o E. Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso têm emanado seu entendimento, 

conforme aresto a seguir destacado: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO MEDICAÇÃO - ENOXAPARINA - 

GRAVIDEZ - INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO 

ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde podem, por 

expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem 

cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, 

inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos 

procedimentos. Quando há indicação médica para tratamento, não há que 

se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a 

realização do procedimento. As cláusulas contratuais relativas à 

cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de 

saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, 

em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito 

constitucional à saúde”. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO: 10103363920188110000 MT, Relator: GUIOMAR 

TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/11/2018, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/11/2018). Ademais, a 

divergência entre as partes reside na previsão contratual de cobertura 

apenas para tratamentos constantes no rol da ANS, conforme se extrai do 

documento aviado no Id. 28958316. Entretanto, é cediço que as 

coberturas previstas no rol publicado pela Agência Nacional de Saúde – 

ANS são ilustrativas, apresentadas em numerus apertus, não vedando 

outras possibilidades, de acordo com as prescrições médicas, que 

obviamente levam em conta as reais necessidades do paciente, salvo se 

existir alguma maracutaia, nada existindo a respeito, a prevalecer a 

serenidade e a honestidade dos profissionais e paciente envolvidos, pois 

a boa-fé é presumida. Acerca do tema, compilados os seguintes arestos, 

com destaques em negrito: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO INTENSIVO MÉTODO 

PEDIASUIT. RECUSA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. A jurisprudência 

pátria vem entendendo que o rol de cobertura da Agência Nacional de 

Saúde (ANS) não é taxativo, servindo apenas como referência para os 

planos de saúde privados. Importante consignar que, de fato, o mero 

descumprimento contratual não enseja, em regra, indenização por danos 

morais, todavia, diante das peculiaridades do presente caso, entendo que 

a conduta da ré causou danos morais ao autor, uma vez que restou 

configurada a dor, aflição psicológica e agonia, por ele suportadas em 

razão da negativa de cobertura do tratamento emergencial de um câncer”. 

(TJ-MG; APCV 1.0378.15.000848-0/002; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 

14/09/2017; DJEMG 22/09/2017); “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C COM DANOS 

MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA PARA 

TRATAMENTO PELOS MÉTODOS PEDIASUIT E THERASUIT.TUTELA DE 

URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO 

ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PROBABILIDADE 

DO DIREITO E PERIGO DE DANO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO 

EVIDENCIADOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. 

IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA JURISPRUDÊNCIA DE 

QUE TAL RELAÇÃO É MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA. Prevalência dos 

direitos à vida e à saúde. Cláusulas limitativas do direito que devem ser 

redigidas de forma expressa no contrato firmado entre as partes. 

Indicação para os tratamentos com data distante do ajuizamento da 

demanda. Procuração assinada em período próximo às indicações. 

Responsabilização do procurador da agravada pela demora na 

propositura da ação. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Diminuição das chances de a recorrida ter uma melhora na sua 

qualidade de vida. Irreversibilidade da medida. Inocorrência. Prevalência 

dos direitos à vida e à saúde. Possibilidade de se pleitear os custos do 

tratamento por meio de ação judicial posterior. Multa diária de R$ 1.000,00 

(um mil reais). Razoável e proporcional frente ao custo mensal das 

terapias. Manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e não 

provido. (TJ-PR; Ag Instr 1726989-1; Faxinal; Oitava Câmara Cível; Rel. 

Juiz Conv. Ademir Ribeiro Richter; Julg. 07/12/2017; DJPR 18/12/2017; Pág. 

114); “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE 

SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA PARA PEDIASUIT. NEGATIVA. 

DESCABIMENTO. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO DOS 

PROCEDIMENTOS MÍNIMOS ASSEGURADOS AOS BENEFICIÁRIOS DE 

PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA 

DA TERAPIA REQUERIDA. RECUSA ILEGÍTIMA. Dever liberar a realização 

dos tratamentos solicitados de forma ilimitada. Sentença mantida. Benefício 

de Assistência Judiciária Gratuita concedido de forma integral, e não só 

em grau recursal. Recurso de apelação não provido. (TJ-PR. ApCiv 

1690293-5; Londrina; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Ferreira; Julg. 

31/08/2017; DJPR 19/09/2017; Pág. 244); “AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE 

PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO 

DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL 

EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS 

FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. 

NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ. I. Não é cabível a 

negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como 

necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo 

contrato de plano de saúde. 2. O fato de eventual tratamento médico não 

constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua 

prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol 

exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja 

doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação 

menos favorável ao consumidor.” (STJ - AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. 

Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 16.02.2016, DJe 26.02.2016). 

Ater-se à lista da ANS é prometer atendimento digno e não cumprir, a 

revelar abuso do fornecedor em detrimento do vulnerável e 

hipossuficiente consumidor. Se a parte promovida arrogou-se a 

suplementar saúde ao cidadão, que, pelos comandos constitucionais 

sobreditos, é direito de todos e dever do Estado – também dever dela, 

requerida, nos termos do art. 197 e 199 da Constituição Federal – 

obviamente também visando curar e reduzir o risco de doenças e de 

outros agravos, com garantia de acesso universal e igualitário, visando a 

promoção, proteção e recuperação do enfermo. Essa é também a 

obrigação da parte promovida, esteja ou não explicitamente consignada 

em contrato, decorrente da Lei. A alegação de falta de cobertura 

contratual, nessa ótica, soa abusiva, mostrando-se desarrazoada, eis que 

é da natureza do contrato celebrado entre as partes a prestação de 

serviços de saúde. Nesse viés, o art. 51, inciso IV, § 1º, inciso II, do CDC 

dispõe que: “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas 

contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: V - 

estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a 

boa-fé ou a equidade.” Não se pode olvidar que é direito básico do 

consumidor o fornecimento de informações claras e adequadas sobre os 

serviços prestados, em especial nos contratos de plano de saúde, que 

têm por finalidade assegurar a manutenção da própria vida do indivíduo, 

pela promoção de uma saúde digna, envolvendo o fornecimento do que for 

essencial para o alcance de tal desiderato, conforme está expresso na 

diretriz médica, contra a qual, pelo menos por ora, nada indica que seja 

errada, exagerada, indevida ou leviana. Ademais, as cláusulas contratuais 

devem ser interpretadas em favor do consumidor, nos termos do art. 47 

do CDC, ainda mais em se tratando de contrato adesivo, cuja interpretação 

deve favorecer ao aderente, em caso de ambiguidade ou contradição, na 

forma dos arts. 54 do citado CDC e 423 do Código Civil, de modo que o 

direito deva atingir o seu fim e não servir de trava ou limitação para atingir 

efetividade em caso envolvendo direito fundamental. Nessa mesma 

nuance, o Colendo STJ já consolidou o entendimento acerca da 

abusividade na cláusula contratual nos contratos de plano de saúde que 

restringe ou exclui o custeio dos meios necessários ao melhor 

desempenho do tratamento clínico recomendado. “AGRAVO REGIMENTAL 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 361 de 693



NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NULIDADE DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. 

ACOMPANHAMENTO DE RECÉM NASCIDA INTERNADA EM UTI. 

CUMPRIMENTO FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. APLICAÇÃO DO CDC. 

PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A 

jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, ainda que admitida 

a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas 

limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a cláusula 

restritiva de direito que exclui o custeio dos meios e materiais necessários 

ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico 

coberto ou de internação hospitalar. 2. O Tribunal de origem considerou 

indevida a recusa de cobertura financeira do plano de saúde à autora, ora 

recorrida, para acompanhar sua filha recém nascida internada em UTI 

neonatal, visando a manutenção do aleitamento materno, 3. A análise das 

razões recursais e a reforma do aresto hostilizado, com a desconstituição 

de suas premissas, impõem reexame de todo âmbito da relação contratual 

estabelecida e incontornável incursão no conjunto fático-probatório dos 

autos, o que esbarra nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 618.631/SP, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 

20/02/2015). Destaquei. Com efeito, diante da necessidade e do quadro de 

saúde da parte promovente, e ainda, por se tratar de procedimento 

reconhecidamente necessário para assegurar a integridade física e o 

bem-estar da parte promovente, o deferimento da medida liminar em tutela 

de urgência, quanto a probabilidade do direito, é providência que se impõe. 

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre 

naturalmente da garantia de saúde da promovente que, diante do relatado, 

possui quadro depressivo, motivo pelo qual seu médico assistente 

solicitou a realização das sessões de estimulação magnética 

transcraniana, já que a medicação estava lhe causando efeitos colaterais. 

Ainda, a imediata liberação das sessões se revelam essencial à sua digna 

sobrevivência, sobretudo em proteção à sua vida, bem jurídico maior a ser 

garantido, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

Outrossim, convém destacar a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em conta os 

conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º 

ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. 

Ademais, demonstrando tratar-se de potencial relação consumerista a 

pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, posto que 

através da dicção fática da parte promovente, há a existência de 

alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte contrária. 

Sendo assim, como direito básico do consumidor, a postulação faz 

sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus direitos, 

sobretudo a inversão do ônus probatório, que pediu expressamente a seu 

favor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Isto posto, defiro o pedido 

liminar em tutela provisória de urgência, para determinar à promovida que 

proceda a autorização de cobertura do plano de saúde, para a realização 

das sessões de estimulação magnética transcraniana, em favor da parte 

promovente, no prazo máximo de 10 dias, sob pena de incidir astreintes a 

serem arbitradas oportunamente, se for o caso. Defiro a inversão do ônus 

na prova neste feito. Cite-se a parte requerida, intimando-a ainda a 

comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob pena de 

extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Serve a presente 

como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 19 de fevereiro de 2020. Thatiana dos 

Santos Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001571-63.2020.8.11.0015. AUTOR: ANGELINA MACHINER REU: 

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA Vistos etc. Pretensão 

declaratória de inexistência de débito, c/c dano moral, com pedido de tutela 

de urgência, aviada por Angelina Machiner em face de Camping Club Portal 

da Amazônia, ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Conforme depreendido dos 

autos, a parte autora alega que as taxas de limpeza e condominiais são 

indevidas, uma vez que o loteamento em discussão não tem natureza 

condominial e está irregular. A priori, sem adentrar o mérito, é de bom 

alvitre mencionar que as taxas de manutenção criadas por associação de 

moradores não obrigam o não associado ou o que a elas não anuíram. No 

ordenamento jurídico brasileiro, há somente duas fontes de obrigações: a 

lei ou o contrato. Neste caso, comprovada a existência do contrato, 

questionado, é claro, a indicar ainda assim fonte de obrigação. Se as 

irregularidades apontadas se confirmarem, podem ser indevidas as 

guerreadas taxas condominiais e de limpeza, desautorizando, por 

conseguinte, a inserção respectiva do nome da parte demandante nos 

cadastros restritivos de créditos. O que certamente será aclarado ao final. 

Eventualmente, acaso comprovado tratar-se de mera associação de 

moradores e não de um condomínio propriamente dito, calha frisar que se 

estará diante de uma associação civil. Se o alegado com lisura, lealdade e 

boa-fé processual, com a exposição de fatos que devem ser verdadeiros, 

denota coerência frente ao direito do consumidor, então a plausibilidade 

ganha corpo e se aproxima da prova induvidosa que determina o direito à 

tutela pretendida liminarmente. Aferido o primeiro requisito insculpido no 

art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade de sucesso do direito aduzido, 

acompanhado de provas documentais de razoável retidão. Ainda mais 
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para os fins colimados de mera probabilidade do direito, reversível a 

qualquer momento. O segundo requisito previsto no art. 300, caput, do 

CPC é inferido da insofismável conotação negativa que a inscrição do 

nome de alguém, no caso, da parte requerente no SCPC e SERASA tem 

vocação para provocar, caso não deferida a medida liminar. Carrega 

sérios gravames às suas relações comerciais, máxime as contratadas a 

prazo e os negócios bancários em geral no varejo, que lidam 

majoritariamente com o crédito e são particularmente ariscos em ceder 

crédito a quem se encontra com o nome inserto nos cadastros restritivos 

correlatos. As inscrições negativadoras, de fato, impedem o acesso ao 

crédito, um direito do consumidor que deve ser facilitado a bem do próprio 

comércio e da prestação de serviços, sobretudo quando os registros 

podem não proceder, consoante desenvolvido acima. Sinais de 

inconsistência da inscrição, não pode ser mantida até prova em contrário, 

sob pena de iniquidade. De outro modo, o contorno postulado em tutela de 

urgência não sugere prejuízo desmedido à parte requerida. Pelo contrário, 

apenas resguardaria uma posição da parte autora ora potencialmente 

afetada sem sentido prático e útil, segundo a tese, ciceroneada por 

elementos de convicção documentais consistentes. Além do mais, o 

provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a 

qualquer momento. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Por derradeiro, 

evidenciado tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis que podem configurar hipossuficiência técnica e informar 

vulnerabilidade da parte autora em relação à parte requerida, que, não se 

descarta, pode ter ditado às regras avençadas em aparente e denunciado 

contrato de adesão. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa 

de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu 

expressamente, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste 

caso. Logo, competirá à parte requerida demonstrar a regularidade e 

normalidade do seu direito, à luz das regras do Código de Defesa do 

Consumidor, atinentes aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da parte autora. Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

com espeque no art. 300 do CPC, de modo a determinar que a parte 

promovida exclua o nome da parte promovente nos cadastros de restrição 

ao crédito, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de incidir 

astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso. Cite-se a 

parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte 

promovente, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o 

tiver, para também comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Defiro a inversão do ônus da prova. Quanto 

ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau 

processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento 

oportuno, na fase recursal, se for o caso. Serve a presente como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de fevereiro de 2020. Thatiana dos Santos 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001564-71.2020.8.11.0015. AUTOR: CLAUDIO SOUSA OLIVEIRA REU: 

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA Vistos etc. Pretensão 

declaratória de inexistência de débito, c/c dano moral, com pedido de tutela 

de urgência, aviada por Claudio Sousa Oliveira em face de Camping Club 

Portal da Amazônia, ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Conforme depreendido dos 

autos, a parte autora alega que as taxas de limpeza e condominiais são 

indevidas, uma vez que o loteamento em discussão não tem natureza 

condominial e está irregular. A priori, sem adentrar o mérito, é de bom 

alvitre mencionar que as taxas de manutenção criadas por associação de 

moradores não obrigam o não associado ou o que a elas não anuíram. No 

ordenamento jurídico brasileiro, há somente duas fontes de obrigações: a 

lei ou o contrato. Neste caso, comprovada a existência do contrato, 

questionado, é claro, a indicar ainda assim fonte de obrigação. Se as 

irregularidades apontadas se confirmarem, podem ser indevidas as 

guerreadas taxas condominiais e de limpeza, desautorizando, por 

conseguinte, a inserção respectiva do nome da parte demandante nos 

cadastros restritivos de créditos. O que certamente será aclarado ao final. 

Eventualmente, acaso comprovado tratar-se de mera associação de 

moradores e não de um condomínio propriamente dito, calha frisar que se 

estará diante de uma associação civil. Se o alegado com lisura, lealdade e 

boa-fé processual, com a exposição de fatos que devem ser verdadeiros, 

denota coerência frente ao direito do consumidor, então a plausibilidade 

ganha corpo e se aproxima da prova induvidosa que determina o direito à 

tutela pretendida liminarmente. Aferido o primeiro requisito insculpido no 

art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade de sucesso do direito aduzido, 

acompanhado de provas documentais de razoável retidão. Ainda mais 

para os fins colimados de mera probabilidade do direito, reversível a 

qualquer momento. O segundo requisito previsto no art. 300, caput, do 

CPC é inferido da insofismável conotação negativa que a inscrição do 

nome de alguém, no caso, da parte requerente no SCPC e SERASA tem 

vocação para provocar, caso não deferida a medida liminar. Carrega 

sérios gravames às suas relações comerciais, máxime as contratadas a 

prazo e os negócios bancários em geral no varejo, que lidam 

majoritariamente com o crédito e são particularmente ariscos em ceder 
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crédito a quem se encontra com o nome inserto nos cadastros restritivos 

correlatos. As inscrições negativadoras, de fato, impedem o acesso ao 

crédito, um direito do consumidor que deve ser facilitado a bem do próprio 

comércio e da prestação de serviços, sobretudo quando os registros 

podem não proceder, consoante desenvolvido acima. Sinais de 

inconsistência da inscrição, não pode ser mantida até prova em contrário, 

sob pena de iniquidade. De outro modo, o contorno postulado em tutela de 

urgência não sugere prejuízo desmedido à parte requerida. Pelo contrário, 

apenas resguardaria uma posição da parte autora ora potencialmente 

afetada sem sentido prático e útil, segundo a tese, ciceroneada por 

elementos de convicção documentais consistentes. Além do mais, o 

provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a 

qualquer momento. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Por derradeiro, 

evidenciado tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis que podem configurar hipossuficiência técnica e informar 

vulnerabilidade da parte autora em relação à parte requerida, que, não se 

descarta, pode ter ditado às regras avençadas em aparente e denunciado 

contrato de adesão. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa 

de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu 

expressamente, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste 

caso. Logo, competirá à parte requerida demonstrar a regularidade e 

normalidade do seu direito, à luz das regras do Código de Defesa do 

Consumidor, atinentes aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da parte autora. Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

com espeque no art. 300 do CPC, de modo a determinar que a parte 

promovida exclua o nome da parte promovente nos cadastros de restrição 

ao crédito, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de incidir 

astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso. Cite-se a 

parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte 

promovente, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o 

tiver, para também comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Defiro a inversão do ônus da prova. Quanto 

ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau 

processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento 

oportuno, na fase recursal, se for o caso. Serve a presente como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de fevereiro de 2020. Thatiana dos Santos 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001555-12.2020.8.11.0015. AUTOR: CARLOS DE JESUS NETO REU: 

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA Vistos etc. Pretensão 

declaratória de inexistência de débito, c/c dano moral, com pedido de tutela 

de urgência, aviada por Carlos de Jesus Neto em face de Camping Club 

Portal da Amazônia, ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Conforme depreendido dos 

autos, a parte autora alega que as taxas de limpeza e condominiais são 

indevidas, uma vez que o loteamento em discussão não tem natureza 

condominial e está irregular. A priori, sem adentrar o mérito, é de bom 

alvitre mencionar que as taxas de manutenção criadas por associação de 

moradores não obrigam o não associado ou o que a elas não anuíram. No 

ordenamento jurídico brasileiro, há somente duas fontes de obrigações: a 

lei ou o contrato. Neste caso, comprovada a existência do contrato, 

questionado, é claro, a indicar ainda assim fonte de obrigação. Se as 

irregularidades apontadas se confirmarem, podem ser indevidas as 

guerreadas taxas condominiais e de limpeza, desautorizando, por 

conseguinte, a inserção respectiva do nome da parte demandante nos 

cadastros restritivos de créditos. O que certamente será aclarado ao final. 

Eventualmente, acaso comprovado tratar-se de mera associação de 

moradores e não de um condomínio propriamente dito, calha frisar que se 

estará diante de uma associação civil. Se o alegado com lisura, lealdade e 

boa-fé processual, com a exposição de fatos que devem ser verdadeiros, 

denota coerência frente ao direito do consumidor, então a plausibilidade 

ganha corpo e se aproxima da prova induvidosa que determina o direito à 

tutela pretendida liminarmente. Aferido o primeiro requisito insculpido no 

art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade de sucesso do direito aduzido, 

acompanhado de provas documentais de razoável retidão. Ainda mais 

para os fins colimados de mera probabilidade do direito, reversível a 

qualquer momento. O segundo requisito previsto no art. 300, caput, do 

CPC é inferido da insofismável conotação negativa que a inscrição do 

nome de alguém, no caso, da parte requerente no SCPC e SERASA tem 

vocação para provocar, caso não deferida a medida liminar. Carrega 

sérios gravames às suas relações comerciais, máxime as contratadas a 

prazo e os negócios bancários em geral no varejo, que lidam 

majoritariamente com o crédito e são particularmente ariscos em ceder 

crédito a quem se encontra com o nome inserto nos cadastros restritivos 

correlatos. As inscrições negativadoras, de fato, impedem o acesso ao 

crédito, um direito do consumidor que deve ser facilitado a bem do próprio 

comércio e da prestação de serviços, sobretudo quando os registros 

podem não proceder, consoante desenvolvido acima. Sinais de 

inconsistência da inscrição, não pode ser mantida até prova em contrário, 

sob pena de iniquidade. De outro modo, o contorno postulado em tutela de 

urgência não sugere prejuízo desmedido à parte requerida. Pelo contrário, 
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apenas resguardaria uma posição da parte autora ora potencialmente 

afetada sem sentido prático e útil, segundo a tese, ciceroneada por 

elementos de convicção documentais consistentes. Além do mais, o 

provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a 

qualquer momento. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Por derradeiro, 

evidenciado tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis que podem configurar hipossuficiência técnica e informar 

vulnerabilidade da parte autora em relação à parte requerida, que, não se 

descarta, pode ter ditado às regras avençadas em aparente e denunciado 

contrato de adesão. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa 

de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu 

expressamente, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste 

caso. Logo, competirá à parte requerida demonstrar a regularidade e 

normalidade do seu direito, à luz das regras do Código de Defesa do 

Consumidor, atinentes aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da parte autora. Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

com espeque no art. 300 do CPC, de modo a determinar que a parte 

promovida exclua o nome da parte promovente nos cadastros de restrição 

ao crédito, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de incidir 

astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso. Cite-se a 

parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte 

promovente, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o 

tiver, para também comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Defiro a inversão do ônus da prova. Quanto 

ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau 

processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento 

oportuno, na fase recursal, se for o caso. Serve a presente como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de fevereiro de 2020. Thatiana dos Santos 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001552-57.2020.8.11.0015. AUTOR: ANTONIA ROSINETE DUARTE 

SANTOS REU: CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA Vistos etc. 

Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c dano moral, com 

pedido de tutela de urgência, aviada por Antônia Rosinete Duarte Santos 

em face de Camping Club Portal da Amazônia, ambos qualificados. Com 

arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Conforme depreendido dos autos, a parte autora alega que 

as taxas de limpeza e condominiais são indevidas, uma vez que o 

loteamento em discussão não tem natureza condominial e está irregular. A 

priori, sem adentrar o mérito, é de bom alvitre mencionar que as taxas de 

manutenção criadas por associação de moradores não obrigam o não 

associado ou o que a elas não anuíram. No ordenamento jurídico brasileiro, 

há somente duas fontes de obrigações: a lei ou o contrato. Neste caso, 

comprovada a existência do contrato, questionado, é claro, a indicar ainda 

assim fonte de obrigação. Se as irregularidades apontadas se 

confirmarem, podem ser indevidas as guerreadas taxas condominiais e de 

limpeza, desautorizando, por conseguinte, a inserção respectiva do nome 

da parte demandante nos cadastros restritivos de créditos. O que 

certamente será aclarado ao final. Eventualmente, acaso comprovado 

tratar-se de mera associação de moradores e não de um condomínio 

propriamente dito, calha frisar que se estará diante de uma associação 

civil. Se o alegado com lisura, lealdade e boa-fé processual, com a 

exposição de fatos que devem ser verdadeiros, denota coerência frente 

ao direito do consumidor, então a plausibilidade ganha corpo e se 

aproxima da prova induvidosa que determina o direito à tutela pretendida 

liminarmente. Aferido o primeiro requisito insculpido no art. 300 do CPC, a 

saber: a probabilidade de sucesso do direito aduzido, acompanhado de 

provas documentais de razoável retidão. Ainda mais para os fins 

colimados de mera probabilidade do direito, reversível a qualquer momento. 

O segundo requisito previsto no art. 300, caput, do CPC é inferido da 

insofismável conotação negativa que a inscrição do nome de alguém, no 

caso, da parte requerente no SCPC e SERASA tem vocação para 

provocar, caso não deferida a medida liminar. Carrega sérios gravames às 

suas relações comerciais, máxime as contratadas a prazo e os negócios 

bancários em geral no varejo, que lidam majoritariamente com o crédito e 

são particularmente ariscos em ceder crédito a quem se encontra com o 

nome inserto nos cadastros restritivos correlatos. As inscrições 

negativadoras, de fato, impedem o acesso ao crédito, um direito do 

consumidor que deve ser facilitado a bem do próprio comércio e da 

prestação de serviços, sobretudo quando os registros podem não 

proceder, consoante desenvolvido acima. Sinais de inconsistência da 

inscrição, não pode ser mantida até prova em contrário, sob pena de 

iniquidade. De outro modo, o contorno postulado em tutela de urgência não 

sugere prejuízo desmedido à parte requerida. Pelo contrário, apenas 

resguardaria uma posição da parte autora ora potencialmente afetada sem 

sentido prático e útil, segundo a tese, ciceroneada por elementos de 

convicção documentais consistentes. Além do mais, o provimento a ser 

adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. 

Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, de acordo com o 

art. 300, § 3º, do CPC. Por derradeiro, evidenciado tratar-se de relação 

consumerista, existindo alegações verossímeis que podem configurar 
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hipossuficiência técnica e informar vulnerabilidade da parte autora em 

relação à parte requerida, que, não se descarta, pode ter ditado às regras 

avençadas em aparente e denunciado contrato de adesão. Na conjuntura, 

como direito básico do consumidor, a postulação faz sentido, 

revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa de seus direitos, 

sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu expressamente, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do CDC. É a hipótese. 

Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste caso. Logo, 

competirá à parte requerida demonstrar a regularidade e normalidade do 

seu direito, à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor, 

atinentes aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

parte autora. Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, com 

espeque no art. 300 do CPC, de modo a determinar que a parte promovida 

exclua o nome da parte promovente nos cadastros de restrição ao crédito, 

até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem 

arbitradas oportunamente, se for o caso. Cite-se a parte promovida, 

intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, oportunidade 

em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se 

a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo 

de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Defiro a 

inversão do ônus da prova. Quanto ao pleito de justiça gratuita, sendo a 

causa no âmbito do primeiro grau processada gratuitamente, postergo a 

análise do pedido para o momento oportuno, na fase recursal, se for o 

caso. Serve a presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de 

citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de fevereiro 

de 2020. Thatiana dos Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001548-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISAMAR DE SOUSA MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REU)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001548-20.2020.8.11.0015. AUTOR: ISAMAR DE SOUSA MESQUITA REU: 

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA Vistos etc. Pretensão 

declaratória de inexistência de débito, c/c dano moral, com pedido de tutela 

de urgência, aviada por Isamar de Sousa Mesquita em face de Camping 

Club Portal da Amazônia, ambos qualificados. Com arrimo nos princípios da 

simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade 

que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em interpretação 

extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o relatório. Decido o 

pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela 

de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Conforme depreendido dos 

autos, a parte autora alega que as taxas de limpeza e condominiais são 

indevidas, uma vez que o loteamento em discussão não tem natureza 

condominial e está irregular. A priori, sem adentrar o mérito, é de bom 

alvitre mencionar que as taxas de manutenção criadas por associação de 

moradores não obrigam o não associado ou o que a elas não anuíram. No 

ordenamento jurídico brasileiro, há somente duas fontes de obrigações: a 

lei ou o contrato. Neste caso, comprovada a existência do contrato, 

questionado, é claro, a indicar ainda assim fonte de obrigação. Se as 

irregularidades apontadas se confirmarem, podem ser indevidas as 

guerreadas taxas condominiais e de limpeza, desautorizando, por 

conseguinte, a inserção respectiva do nome da parte demandante nos 

cadastros restritivos de créditos. O que certamente será aclarado ao final. 

Eventualmente, acaso comprovado tratar-se de mera associação de 

moradores e não de um condomínio propriamente dito, calha frisar que se 

estará diante de uma associação civil. Se o alegado com lisura, lealdade e 

boa-fé processual, com a exposição de fatos que devem ser verdadeiros, 

denota coerência frente ao direito do consumidor, então a plausibilidade 

ganha corpo e se aproxima da prova induvidosa que determina o direito à 

tutela pretendida liminarmente. Aferido o primeiro requisito insculpido no 

art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade de sucesso do direito aduzido, 

acompanhado de provas documentais de razoável retidão. Ainda mais 

para os fins colimados de mera probabilidade do direito, reversível a 

qualquer momento. O segundo requisito previsto no art. 300, caput, do 

CPC é inferido da insofismável conotação negativa que a inscrição do 

nome de alguém, no caso, da parte requerente no SCPC e SERASA tem 

vocação para provocar, caso não deferida a medida liminar. Carrega 

sérios gravames às suas relações comerciais, máxime as contratadas a 

prazo e os negócios bancários em geral no varejo, que lidam 

majoritariamente com o crédito e são particularmente ariscos em ceder 

crédito a quem se encontra com o nome inserto nos cadastros restritivos 

correlatos. As inscrições negativadoras, de fato, impedem o acesso ao 

crédito, um direito do consumidor que deve ser facilitado a bem do próprio 

comércio e da prestação de serviços, sobretudo quando os registros 

podem não proceder, consoante desenvolvido acima. Sinais de 

inconsistência da inscrição, não pode ser mantida até prova em contrário, 

sob pena de iniquidade. De outro modo, o contorno postulado em tutela de 

urgência não sugere prejuízo desmedido à parte requerida. Pelo contrário, 

apenas resguardaria uma posição da parte autora ora potencialmente 

afetada sem sentido prático e útil, segundo a tese, ciceroneada por 

elementos de convicção documentais consistentes. Além do mais, o 

provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a 

qualquer momento. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC. Por derradeiro, 

evidenciado tratar-se de relação consumerista, existindo alegações 

verossímeis que podem configurar hipossuficiência técnica e informar 

vulnerabilidade da parte autora em relação à parte requerida, que, não se 

descarta, pode ter ditado às regras avençadas em aparente e denunciado 

contrato de adesão. Na conjuntura, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, a facilitar-lhe a defesa 

de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus da prova, que pediu 

expressamente, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, 

for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências, nos termos do art. 6.º, inciso VIII, do 
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CDC. É a hipótese. Viável conferir-lhe a inversão do ônus da prova neste 

caso. Logo, competirá à parte requerida demonstrar a regularidade e 

normalidade do seu direito, à luz das regras do Código de Defesa do 

Consumidor, atinentes aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do 

direito da parte autora. Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

com espeque no art. 300 do CPC, de modo a determinar que a parte 

promovida exclua o nome da parte promovente nos cadastros de restrição 

ao crédito, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de incidir 

astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso. Cite-se a 

parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de 

conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, 

por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou 

defesa escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência 

(Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte 

promovente, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o 

tiver, para também comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Defiro a inversão do ônus da prova. Quanto 

ao pleito de justiça gratuita, sendo a causa no âmbito do primeiro grau 

processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o momento 

oportuno, na fase recursal, se for o caso. Serve a presente como carta 

precatória, ofício, carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de fevereiro de 2020. Thatiana dos Santos 

Juíza de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 309068 Nr: 14059-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, HELLEN HELLAN BRANDONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO, ADRIANO 

DOS SANTOS, JOSE GRACILIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELLEN HELLAN BRANDONI - 

OAB:25346/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISLA DE CARVALHO - 

OAB:6619/RO, BRUNO EDUARDO HINTZ - OAB:15857/MT, CARLOS 

MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, Erick Rafael da Silva Leite 

- OAB:24538/0, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347-B/MT

 Vistos,

Inicialmente, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA INQUIRIÇÃO DA 

TESTEMUNHA RAPHAEL MATES LEMES, requerida pela Defesa dos 

acusados Adriano e José.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o pedido exarado pela 

Defesa da acusada Cléia (fl. 1791) já fora objeto de análise na decisão 

prolatada à fl. 1767.

Com efeito, embora irresignada com o decisium exarado por este juízo, 

causa estranheza que a Defesa insista em refazer o pleito, sob os 

mesmos argumentos outrora combatidos, ao invés de ter recorrido da 

decisão, providência a qual já se encontra preclusa.

Nesse sentido, denota-se que, após ter o pedido indeferido, a Defesa 

requereu em duas oportunidades o mesmo pleito, sendo, no primeiro 

momento, mantida a decisão já proferida e o segundo analisado nesta 

oportunidade.

Ressalto que o entendimento adotado por esta Magistrada para indeferir o 

pedido da Defesa fora devidamente fundamentando, sendo, inclusive, 

explanado o motivo da não configuração do cerceamento de defesa.

Importante enfatizar que, inclusive, deferiu-se a prorrogação do prazo 

para a manifestação da Defesa (fl. 1778), oportunidade em que se 

registrou expressamente que o transcurso do novo prazo importaria na 

desistência tácita da prova requerida.

Não obstante tenha sido devidamente intimada da decisão 

supramencionada (fl. 1779), a Defesa deixou transcorrer o prazo in albis 

(fls. 1782) e somente após a certificação nos autos manifestou-se tendo 

peticionando novamente por pleito já analisado por este juízo.

Destarte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA PROVA PERICIAL NOS 

CELULARES APREENDIDOS, requerida pela defesa da acusada Cléia, 

diante do decurso do prazo sem a apresentação dos quesitos, 

consequência da qual fora devidamente advertida.

Cientifique-se o Ministério Público e as Defesas.

Aguarde-se a realização da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri 

outrora designada nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 349552 Nr: 3416-84.2019.811.0015

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUCAS AUGUSTO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONAS BRASIL DO 

NASCIMENTO - OAB:25.273/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista tratar-se de ação penal privada e, ante a comprovação de 

recolhimento das custas judiciais, conforme certidão de fl. 46, designo 

audiência preliminar de reconciliação a realizar-se no dia 13/07/2020, às 

13h30min, ocasião em que serão ouvidas as partes.

Intimem-se, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 356417 Nr: 7940-27.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO VALTAMIR DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES DE OLIVEIRA 

FERREIRA - OAB:27368, WEDER MOURA ZEMUNER - OAB:25793

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC e de acordo com o art. 222 do CPP, impulsiono estes 

Autos para intimar o(a,s) d. advogado(a,s) do réu de que foi(ram) 

expedida(s) carta(s) precatoria(s) para a(s) Comarca(s) de Cáceres/MT, 

para inquirição da testemunha RAFAEL CUNHA GARCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 241640 Nr: 13051-31.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA, JOYCE 

LOANA DE OLIVEIRA DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:Nº 21.747/O

 Vistos,

Defiro o pedido de fls. 445/447, pelo que determino seja dado vista dos 

autos às partes para que apresentem o rol de quesitos a serem 

respondidos, por escrito, pelo perito João Maués Costa Ribeiro.

No mais, abra-se vista dos autos às partes para se manifestarem acerca 

das testemunhas não localizadas.

Às providências.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 75990 Nr: 4401-10.2006.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON BERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Vistos,

Ante o teor da certidão de fl. 535, a qual informa que os objetos 
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apreendidos à fl. 21 ainda não foram destinados, determino o perdimento 

destes em favor da União, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea “a”, do 

Código Penal, determinando as providências do artigo 25 da Lei nº 

10.826/03.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 124302 Nr: 3515-69.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUEL ROBERTO SILVÉRIO, ODAIR 

ESTEVÃO ROMEIRO, NAGELA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE MAGNANI - 

OAB:8836/MT

 Vistos,

Em que pese o ofício Nº358/2019/SAJU/SESP (fl. 394) ter solicitado o 

perdimento do veículo em favor da União, informando que o referido 

veículo encontra-se no pátio da Gerência de Bens Apreendidos (GEBAP), 

verifico que a sentença prolatada nos autos às fls. 240/252 determinou 

que:

 [...] Tendo em vista a condenação do réu, e considerando que o veículo 

Fiat Uno Mille, cor cinza, placa JYH-8800 de Sinop/MT, apreendido 

conforme termo de fls. 34, foi utilizado pelo réu para buscar a droga no 

posto “Búffalo”, e por certo também seria utilizado na distribuição da 

droga, declaro o seu perdimento, em favor da União, devendo, nos termos 

do art. 63, § 4º, da Lei 11.343/2006, ser informado à Senad para que 

proceda à alienação. Por conseguinte, julgo prejudicado o pedido de 

restituição de fl. 214. [...]

Destarte, proceda-se o cumprimento da sentença.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 372616 Nr: 714-34.2020.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CORREA DA SILVA KLEGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA DELANI - 

OAB:27.390

 Vistos,

Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelo acusado, 

nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento a realizar-se no dia 23/03/2020, às 14h15min., 

ocasião em que serão inquiridas as vítimas, as testemunhas comumente 

arroladas pelas partes, bem como realizado o interrogatório do réu.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 349101 Nr: 3077-28.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR FERREIRA DA SILVA, EDSON DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR a acusada NAIR FERREIRA DA SILVA, brasileira, convivente, 

diarista, RG n° 1925377-0 SSP/MT, CPF n° 030.949.651-99, nascida aos 

26/01/1986, natural de Vila Marques/MS, filha de Ramão Ribeiro da Silva e 

Deolinda Duarte Ferreira, residente e domiciliada no Sítio Recanto da 

Natureza, lote 11, 25km, em Cláudia/MT (termo de comparecimento de fl. 

131), na sanção prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, 

ABSOLVENDO o acusado EDSON DE FARIAS, brasileiro, convivente, 

pedreiro, RG n° 1510910-0, CPF n° 029.254.811-75, nascido aos 

06/04/1984, natural de Nova Canaã do Norte/MT, filho de Eurides Cardoso 

de Farias, residente e domiciliado no Sítio Recanto da Natureza, lote 11, 25 

km, em Cláudia/MT, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321634 Nr: 5666-88.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÓI LUIZ SGANZERLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 

PINHEIRO - OAB:16135-MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT/2.621

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para Intimar a defesa do réu para 

que, no prazo de 05 (cinco)dias, junte aos autos endereço atualizado da 

testemunha PEDRO VALCIR DA ROSA, ou eventual interesse em desistir 

de sua oitiva.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322914 Nr: 4890-27.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE XAVIER DOS REIS MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O

 INTIMAÇÃO da defesa da Ré, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

apresente nos autos o endereço atualizado da testemunha GERALDO 

CELESTINO RIBEIRO JÚNIOR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 362213 Nr: 11631-49.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GOMES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Vistos,

Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelo acusado, 

nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento a realizar-se no dia 01/07/2020, às 13h45min., 

ocasião em que serão inquiridas as vítimas, as testemunhas comumente 

arroladas pelas partes, bem como realizado o interrogatório do réu.

Em tempo, quanto ao pedido de restituição da arma apreendida, indefiro o 

pleito, por ainda se tratar de objeto de interesse ao processo, bem como 

indefiro o pleito quanto à restituição do valor pago a título de fiança, por 

não se tratar de momento oportuno, conforme preconizado no artigo 336 e 

377 do CPP.

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.

Intimem-se, expedindo-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300308 Nr: 8626-87.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP, LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS, MRM, KAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar a d. Defesa do réu 

Joaquim Pereira da Silva, para que no prazo de cinco dias manifeste-se 
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acerca dos documentos de fls. 289/291.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 38042 Nr: 817-03.2004.811.0015

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE OLIVEIRA PINTO SOBRINHO, JOACYL 

MUCIO DE OLIVEIRA, HARRISSON BENEDITO RIBEIRO, JOÃO DA COSTA 

MEIRA, ROGÉRIO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4.813, FERNANDO FERONATTO - OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO 

BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT, JULIO CÉSAR MOREIRA 

SILVA JUNIOR - OAB:, MARIA ANITA GUERRA MESACASA - OAB:, 

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5940/MT, Ueber R. de Carvalho - 

OAB:4.754

 Assim, em cumprimento à determinação exarada no julgamento do Habeas 

Corpus n°81.402-MT (2017/0043422-6), não há outra alternativa senão 

determinar o desentranhamento da primeira interceptação telefônica 

realizada (fls. 20/22), bem como de todas as demais provas dela 

derivadas, as quais, neste momento, por serem manifestamente 

inadmissíveis, declaro inválidas, devendo, igualmente, serem 

desentranhadas dos autos, quais sejam: a) Representação pelo 

cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar (fls. 13/15), 

bem como todos os relatórios, degravações, mídias (CD’s, fitas K7, 

disquetes, DVD’s) derivados da medida; b) Segunda representação pela 

interceptação telefônica (fls.23/29) - (Medida Cautelar n° 67/2003), bem 

como todos os relatórios, degravações, mídias (CD’s, fitas K7, disquetes, 

DVD’s) derivados da medida; c) Representação pela quebra de sigilo 

bancário e fiscal (fls.23/29), bem como todos os relatórios derivados 

desta medida; d) Representação pela Prisão Temporária de fls. 74/76, bem 

como todas as declarações prestadas durante a fase de inquérito policial 

que fizerem menção ou, ainda, fizerem referência ao resultado da primeira 

interceptação telefônica realizada nos autos; e) E, ainda, quaisquer 

documentos e/ou relatórios, que contenham expressa menção ao 

resultado da primeira interceptação telefônica realizada nos autos. Em 

tempo, torno nula a decisão de fls. 2492, que recebeu a denúncia ofertada 

nestes autos, uma vez que a inicial acusatória, de igual sorte, encontra-se 

fortemente fundamentada em prova ilícita, bem como de todos os atos 

processuais subsequentes, devendo ser alterada a classe processual 

destes autos, retornando-se ao status de Inquérito Policial.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108992 Nr: 1324-85.2009.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE OLIVEIRA, ELIVANDRO JOSÉ DE 

SOUZA, LEANDRO ARAÚJO DA SILVA, JOSE ALVES DE JESUS, 

LEONARDO MONTEIRO ALMEIDA, MARCIO SCHEURMANN RODRIGUES, 

RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS, RONALDO PINHEIRO LACERDA, 

WILLIAN GONÇALVES VICENTE, NAGERSON ABREU SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR MIQUELIN - 

OAB:4613/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANILO DE OLIVEIRA, Filiação: Cecília de 

Almeida Oliveira e João Ambrosio de Oliveira, data de nascimento: 

02/09/1978, brasileiro(a), natural de Terra Nova do Norte-MT, solteiro(a), 

trab. braçal, atualmente em local incerto e não sabido JOSE ALVES DE 

JESUS, Filiação: Alcina Alves Coelha e Manoel Alves de Jesus, data de 

nascimento: 21/09/1972, brasileiro(a), viuvo(a), pedreiro, atualmente em 

local incerto e não sabido LEANDRO ARAÚJO DA SILVA, Filiação: Tereza 

Maria da Silva e José Antonio de Araújo da Silva, data de nascimento: 

08/01/1988, brasileiro(a), natural de São Jose do Xingu-PA, solteiro(a), 

trab. braçal, atualmente em local incerto e não sabido MARCIO 

SCHEURMANN RODRIGUES, Cpf: 52076300244, Rg: 21668507, Filiação: 

Não Consta, data de nascimento: 19/02/1982, brasileiro(a), natural de 

Senador Guiomardi-AC, solteiro(a), autonomo, atualmente em local incerto 

e não sabido NAGERSON ABREU SILVA COSTA, Filiação: Valdir Soares 

da Costa e Edilene Abreu Silva Costa, data de nascimento: 29/06/1988, 

brasileiro(a), natural de Imperatriz-MA, solteiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS, Cpf: 

70111018102, Rg: 2069447-4, Filiação: Maria das Neves A. dos Santos e 

Jose Pereira dos Santos, data de nascimento: 11/07/1976, brasileiro(a), 

natural de Marabá-PA, solteiro(a), operador de maquinas e atualmente em 

local incerto e não sabido WILLIAN GONÇALVES VICENTE, Filiação: 

Benedito Vicente e Sebastiana Gonçalves Vicente, data de nascimento: 

24/12/1987, brasileiro(a), natural de Naviraí-MS, solteiro(a), marceneiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Sessão de Julgamento (Tribunal do Juri) que se 

realizará no dia 24/03/2020, às 08:30, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Ação Penal n°1324-85.2009.811.0015 (Código nº 

108992).Acusados: Danilo de Oliveira e outros Vistos,O Ministério Público 

Estadual, no uso de suas atribuições institucionais, denunciou LEANDRO 

ARAÚJO SILVA, DANILO DE OLIVEIRA, WILLIAN GONÇALVES VICENTE, 

NAGERSON ABREU SILVA COSTA, RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS, 

MARCIO SCHEUERMANN RODRIGUES, LEONARDO MONTEIRO DE 

ALMEIDA e JOSÉ ALVES DE JESUS, devidamente qualificados nos autos, 

dando-os como incursos nos artigo 121, §2°, incisos I, III e IV c/c artigo 14, 

inciso II, e artigo 214, c/c artigo 226, inciso I, todos do Código Penal e 

RONALDO PINHEIRO LACERDA e ELIVANDRO JOSÉ DE SOUZA, também 

devidamente qualificados, como incurso nos artigo 121, §2°, incisos I, III e 

IV c/c artigo 14, inciso II, e artigo 214, c/c artigo 226, inciso I, c/c artigo 62, 

inciso I, todos do Código Penal. Consta dos autos que no dia 03 de 

dezembro de 2008, por volta das 13h, no interior do cubículo 01, da cela 

01, do raio amarelo, na Penitenciária “Dr. Osvaldo Florentino Leite 

Ferreira”, neste município e cidade de Sinop/MT os denunciados, todos 

agindo em conluio e previamente ajustados, agindo por motivo torpe, 

mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e tortura, tentaram 

matar a vítima José Maria de Jesus Filho com chutes e socos, 

causando-lhe parte das lesões corporais descritas no relatório de exame 

de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões 

constante nos fólios, somente não consumando seus intentos por 

circunstâncias alheias às suas vontades.Consta, ainda, que na mesma 

data e local, os denunciados, todos agindo em união de esforços e 

vontades constrangeram a vítima José Maria de Jesus Filho, mediante 

violência, a permitir que com ela fosse praticado ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal, consistente em sexo anal. A denúncia, acompanhada 

do rol de testemunhas, bem como do inquérito policial, foi recebida em 

31/03/2009 (fl. 104/105), oportunidade em que foi decretada a prisão 

preventiva de todos os denunciados.Os acusados foram devidamente 

citados à fl. 292.Às fls. 316-v°, 309 e 320/339 aportaram aos autos as 

defesas dos acusados.Durante a instrução criminal, foram ouvidas a 

vítima José Maria de Jesus Filho (fl. 449), bem como as testemunhas, 

comumente arroladas, Lauremi Pereira Mercedes, Ovanir Alves Leal de 

Castro, Dilma Aparecida Nunes e Nilso de Melo. Ao final, acusação e 

defesa desistiram da oitiva das testemunhas não localizadas, o que foi 

homologado pelo JuízoOs réus foram interrogados (fls. 415/416; 466/467 e 

590/594), tudo por meio do sistema de gravação de áudio e vídeo.Em sede 

de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela pronúncia dos réus 

nos exatos termos da inicial acusatória.A Defesa dos acusados LEANDRO 

ARAÚJO SILVA, DANILO DE OLIVEIRA, WILLIAN GONÇALVES VICENTE, 

NAGERSON ABREU SILVA COSTA, RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS, 

LEONARDO MONTEIRO DE ALMEIDA e JOSÉ ALVES DE JESUS, RONALDO 

PINHEIRO LACERDA e ELIVANDRO JOSÉ DE SOUZA, em suas alegações 

finais apresentadas por memoriais (fls. 660/685), pugnou pela 

desclassificação do crime de homicídio tentado triplamente qualificado 

para o de lesão corporal simples (artigo 129, caput, do CP) e, 

subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I e 

IV do §2°, do artigo 121 do Código Penal, bem como a absolvição do crime 

de atentado violento ao pudor em virtude da ausência de provas 

suficientes para a condenação. Às fls. 695/697 foi declarada extinta a 

punibilidade do acusado RONALDO PINHEIRO LACERDA com fulcro no 

artigo 107, inciso I, do Código Penal.A defesa do acusado MARCIO 

SCHEUERMANN RODRIGUES, em suas alegações finais apresentadas por 

memoriais (fls. 698/714), de igual sorte requereu a desclassificação do 

crime de homicídio triplamente qualificado para o de lesão corporal simples 
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(artigo 129, caput, do CP), subsidiariamente a exclusão das qualificadoras 

previstas nos incisos I, III e IV do §2°, do artigo 121 do Código Penal, bem 

como a absolvição do crime de atentado violento ao pudor em virtude da 

ausência de provas suficientes para a condenação.Por meio da decisão 

de fls. 718/723-v° este juízo pronunciou os acusados LEANDRO ARAÚJO 

SILVA, DANILO DE OLIVEIRA, WILLIAN GONÇALVES VICENTE, 

NAGERSON ABREU SILVA COSTA, RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS, 

MARCIO SCHEUERMANN RODRIGUES, LEONARDO MONTEIRO DE 

ALMEIDA e JOSÉ ALVES DE JESUS, devidamente qualificados nos autos, 

dando-os como incursos nos artigo 121, §2°, incisos I, III e IV c/c artigo 14, 

inciso II, e artigo 214, c/c artigo 226, inciso I, todos do Código Penal e 

ELIVANDRO JOSÉ DE SOUZA, também devidamente qualificados, como 

incurso nos artigo 121, §2°, incisos I, III e IV c/c artigo 14, inciso II, e artigo 

214, c/c artigo 226, inciso I, c/c artigo 62, inciso I, todos do Código Penal, a 

fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri 

desta Comarca. Os acusados MARCIO SCHEUERMANN RODRIGUES, 

DANILO DE OLIVEIRA, ELIVANDRO JOSÉ DE SOUZA, JOSÉ ALVES DE 

JESUS, LEANDRO ARAÚJO DA SILVA, LEONARDO MONTEIRO ALMEIDA, 

NAGERSON ABREU SILVA COSTA, RAIMUNDO SOUZA DOS SANTOS e 

WILLIAN GONÇALVES VICENTE interpuseram Recurso em Sentido Estrito 

à fl. 724 e 767 tendo as defesas apresentado suas razões às fls. 725/754 

e 773/784. Às fls. 788/794 a acusação apresentou contrarrazões. Em 

reexame este juízo entendeu que o decisum verberado não deveria ser 

modificado (fl. 800). Em Instância Superior o recurso interposto fora 

desprovido.A preclusão pro judicato ocorreu na data de 25/07/2017, 

conforme certidão de fl. 829.Na fase do art. 422 do CPP, o Ministério 

Público requereu a oitiva, em plenário, das testemunhas arroladas à fl. 

831. A Defesa dos réus, por conseguinte, requereu a oitiva, em plenário, 

das testemunhas arroladas às fls. 832 e 840-v°, respectivamente.Dou o 

feito por saneado.Designo sessão para julgamento pelo Tribunal Popular 

do Júri, a realizar-se no dia 24 / 03 / 2020 às 08 h 30 min.Intimem-se 

pessoalmente os réus, suas Defesas e o ilustre Representante do 

Ministério Público, bem como as testemunhas arroladas pelas partes, para 

serem ouvidas em plenário.Providencie-se o necessário. Intimem-se e 

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, ANDERSON CARLOS 

ALVES BOTIN, digitei.

Sinop, 17 de fevereiro de 2020

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 292174 Nr: 3587-12.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILIPPE ZANDARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244

 Vistos,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso de 

apelação interposto pelo acusado (fl. 139).

Considerando que as razões já se encontram acostada aos autos às fls. 

141/146, dê-se vistas ao Ministério Público para contrarrazões.

Em seguida, remetam-se os autos ao E. TJMT, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 330313 Nr: 9634-65.2018.811.0015

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ALEX PEREIRA OKAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CAPITAL DE SINOP LTDA - GRUPO DE 

CAPITAL DE COMUNICAÇÃO, ANDRÉ JABLONSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MANFRIN BENATTI - 

OAB:12802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão de fl. retro, 

ainda não fora publicada via DJE, restando prejudicada a realização da 

audiência outrora aprazada. Desta forma, cancelo o ato, e com o aporte 

do comprovante de pagamento das custas processuais, volva-me os 

autos conclusos, para designação de audiência de instrução e julgamento.

Dê-se baixa no agendamento do ato.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171950 Nr: 6917-90.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSOM KULKKAMP, ROBSON BRENO 

ROCHA ALVIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, JOSÉ ROBERTO GOES - OAB:OAB/MT 

20.980

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEBERSOM KULKKAMP, Rg: 

2403006-6, Filiação: Ivonete Kulkkamp e Jose Guimaraes, data de 

nascimento: 24/09/1989, brasileiro(a), natural de Terra Nova do Norte-MT, 

solteiro(a), pedreiro autonomo, Telefone 9633-3853-mãe. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Sessão de Julgamento (Tribunal do Juri) que se 

realizará no dia 14/04/2020, às 08:30, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Ação Penal n° 6917-90.2012.811.0015 (Código nº 

171950).Acusados: Cleberson KulkkampRobson Breno Rocha 

AlvimVistos, Considerando o teor da petição de fls. 343/344, em que a 

Defesa do acusado Cleberson Kulkkamp insiste na oitiva das testemunhas 

arroladas às fls. 339, as quais arrolou em caráter de imprescindibilidade, 

resta prejudicada a realização da Sessão de Julgamento outrora 

aprazada, pelo que redesigno o ato para o dia 14/04/2020 às 08h30. 

Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANDERSON CARLOS 

ALVES BOTIN, digitei.

Sinop, 18 de fevereiro de 2020

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 356496 Nr: 7983-61.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ BARANOSKI, LEONARDO DOS 

SANTOS PIRES, LUCAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:OAB/20370, TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23396/O

 Vistos,

 Tendo em vista o teor do ofício e certidão de fls. retro, bem como 

considerando que o réu João Luiz Baranoski, encontra-se segregado na 

Penitenciária de Água Boa/MT e, ainda, considerando o direito do acusado 

de ser interrogado pelo juiz da causa (art. 399, § 2º, do CPP); ainda, e 

visando evitar demasiada demora no encerramento da instrução 

processual enquanto se aguarda o cumprimento de carta precatória para 

realização do ato; visando, ainda, amenizar as dificuldades de 

deslocamento e escolta de presos, em razão da escassez de recursos 

materiais e humanos, otimizando, assim, a utilização dos recursos públicos 

e em homenagem aos princípios da economia, celeridade e eficiência 

(CRFB/88, arts. 5º, LXXVIII e 37), determino que seu interrogatório seja 

realizado por videoconferência, observando-se o disposto no artigo 185, §

§ 2º a 5º, do CPP, em audiência outrora já designada para o dia 
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28/02/2020, às 14h15min.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226501 Nr: 3629-32.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FAGUNDES DA SILVA, MAIKI 

FAGUNDES DA COSTA, ANGELA MARIA FAGUNDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO A. FERRACIOLLI - 

OAB:MT/18.563/0

 INTIMAÇÃO da defesa dos Réus para que, no prazo legal, apresente as 

contrarrazões aos Recurso em Sentido Estrito.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 345368 Nr: 450-51.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JODS, RRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, JOSÉ ROBERTO GOES - OAB:OAB/MT 

20.980

 Por todo o exposto, julgo parcialmente procedentes os fatos narrados na 

denúncia de fls. 01a/01c, para:CONDENAR JOÃO OLIVEIRA DA SILVA, 

.CONDENAR ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS, à pena privativa de 

liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida no regime 

inicialmente fechado (fundamentação acima), por ter violado as normas 

penais incriminadoras previstas no artigo 217-A do Código Penal c/c artigo 

13, §2º, alínea “a” e artigo 29, todos do Código Penal, por no mínimo 04 

(quatro) vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71), com as implicações 

da Lei 8.072/90.Condeno o sentenciado João ao pagamento das custas e 

das despesas processuais e isento a sentenciada Rosana, por ter sido 

assistida pela Defensoria Pública.Inaplicável o inciso IV, do art. 387, do 

CPP, diante da natureza dos delitos.O sentenciado João deverá aguardar 

o trânsito em julgado segregado, 2). Outrossim, permaneceu segregado 

durante a instrução processual, robustecendo-se os motivos da prisão 

diante desta sentença condenatória, com regime inicialmente fechado. A 

sentenciada Rosana poderá aguardar o trânsito em julgado desta 

sentença em liberdade, pois assim permaneceu durante toda a instrução 

criminal.Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO EM 

RELAÇÃO À SENTENCIADA ROSANA, comunique-se a Direção da 

Penitenciária responsável pela custódia do sentenciado João.Nos termos 

do artigo 201, §2º, do CPP, comunique-se a vítima, por intermédio de seu 

genitor (representante legal), para ciência desta sentença.Notifique-se o 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE.Sinop, 

07 de fevereiro de 2020.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 357829 Nr: 8806-35.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTÔNIO 

BIOLCHI - OAB:MT - 18.488/O

 Ação Penal - Código Apolo 357829

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pelo acusado à fl. 151, pois 

tempestivo, o que foi certificado à fl. 155.

Tendo em vista que as razões encontram-se às fls. 158/165, dê-se vista 

dos autos ao recorrido para apresentar as contrarrazões, nos termos do 

artigo 600, do Código de Processo Penal.

Após, certifique-se a regularidade do feito, nos termos do artigo 346, da 

CNGC, extraia-se a Guia de Execução Penal Provisória e, na sequência, 

remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para 

apreciação do recurso interposto.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop, 14 de fevereiro de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369395 Nr: 16299-63.2019.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEY BATISTA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDINEY BATISTA DE FREITAS, Cpf: 

01443697109, Rg: 180.7611-4, Filiação: Maria Irandina Batista e Sebastião 

Correia de Freitas, data de nascimento: 06/06/1982, brasileiro(a), natural 

de Nova Venecia-ES, solteiro(a), operador de máquinas, Telefone 66 

9694-6080. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIME-SE o requerido para cumprir as medidas protetivas 

abaixo relacionadas, bem como, cientifique-o de que, em caso de 

descumprimento de quaisquer delas, poderá ser-lhe decretada a PRISÃO 

PREVENTIVA. MEDIDAS PROTETIVAS: 1. Que o requerido não se aproxime 

da requerente (distância mínima 100 metros), não lhe telefone e não lhe 

mande recados por quaisquer meios (mensagens de texto, whatsapp etc); 

2. Que o requerido não vá à residência da requerente e de seus 

familiares, bem como ao seu local de trabalho, a fim de preservar a sua 

integridade física e psicológica. .

Despacho/Decisão: Código Apolo 369395 - Lei Maria da Penha (L. 

11.340/06)Medida Cautelar sob a denominação de Medida Protetiva de 

UrgênciaRequerente: Susana de Oliveira da Cruz (documento de 

identificação à fl. 07)Requerido: Sidney Batista de Freitas (qualificado pela 

autoridade policial à fl. 03-verso)Vistos.Trata-se de expediente remetido 

pela autoridade policial com pedido de mulher em situação de violência 

doméstica de deferimento de algumas medidas protetivas de urgência 

previstas na Lei 11.340/2006.Vieram-me os autos conclusos.É o Relato do 

necessário. Fundamento. D E C I D O.As alegações da requerente quanto 

às ameaças praticadas pelo requerido, consubstanciadas no Boletim de 

Ocorrência n. 2019.348516, revelam a presença dos requisitos ao 

deferimento, liminarmente, de algumas das medidas protetivas de urgência 

previstas na Lei n. 11.340/06, ressaindo de tais documentos a fumaça do 

bom direito.Quanto ao periculum in mora, mostra-se evidente em virtude da 

possibilidade de que tais fatos, ou mesmo outros mais graves possam ser 

praticados contra a requerente, caso não seja deferida imediatamente a 

tutela jurisdicional, ainda que provisória, precária e revogável, como 

qualquer decisão liminar.Posto isso, com fundamento no artigo 12, III c/c 

artigo 22, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei 11.340/06 determino:1.Que 

o requerido não se aproxime da requerente (distância mínima 100 metros), 

não lhe telefone e não lhe mande recados por quaisquer meios 

(mensagens de texto, whatsapp etc);2.Que o requerido não vá à 

residência da requerente e de seus familiares, bem como ao seu local de 

trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica.Oficie-se ao CREAS desta Comarca para que insira a 

requerente em programa de acompanhamento psicossocial. Com o ofício 

deverão ser encaminhados os dados pessoais da requerente, para 

contato.Intime-se o requerido sobre as medidas protetivas acima 

deferidas, bem como o cientifique de que, em caso de descumprimento 

delas, poderá ser-lhe decretada a PRISÃO PREVENTIVA.Se necessário, o 

senhor oficial de justiça poderá utilizar a força policial para cumprimento 

do mandado, o que desde já autorizo, nos termos do §3º, do artigo 22, da 

Lei n. 11.340/06, devendo agir com parcimônia.Intime-se a requerente 

sobre o deferimento destas medidas, a qual deverá comunicar este Juízo 

acaso não necessite mais delas ou se forem descumpridas.Determino seja 

o caso encaminhado para a equipe da Patrulha Maria da Penha, da Polícia 

Militar de Sinop, para aplicar o protocolo de acompanhamento das partes, 

inclusive para inclusão dos endereços no cartão-programa para rondas 

com as viaturas.Registre-se esta medida no banco de dados do Conselho 
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Nacional de Justiça (CNJ), tão logo regulado, garantido o acesso ao 

Ministério Público, à Defensoria Pública, aos órgãos de segurança pública 

e assistência social, diante da vigência da Lei 13.827/19.Diante da 

manifestação da requerente de que não deseja representar criminalmente 

o requerido, aguarde-se o lapso temporal previsto no artigo 38, do CPP (06 

meses – contado da data do fato 16.11.2019) e, silente a requerente, 

voltem-me os autos conclusos.Notifique-se o Ministério Público sobre o 

teor da presente decisão.A presente medida deverá ser cumprida no 

prazo máximo de 24 horas, a contar da entrega do mandado à central de 

mandados, se durante o seu horário de funcionamento ou, diretamente ao 

oficial de justiça.Sinop, 21 de novembro de 2019.Rosângela Zacarkim dos 

Santos Juíza de Direito em substituição legal

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, Jussara Aparecida 

Andrade Lima, digitei.

Sinop, 17 de fevereiro de 2020

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371713 Nr: 17714-81.2019.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER, 

DA CRIANÇA ,DO ADOLESCENTE E DO IDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS HENRIQUE DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MATHEUS HENRIQUE DO PRADO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIME-SE o requerido para cumprir as medidas protetivas 

abaixo relacionadas, bem como, cientifique-o de que, em caso de 

descumprimento de quaisquer delas, poderá ser-lhe decretada a PRISÃO 

PREVENTIVA. MEDIDAS PROTETIVAS: I – Afastamento do requerido do lar; 

II - Proibição de aproximação da vítima, no limite mínimo de 500 

(quinhentos) metros. III – Proibição de manter contato com a vítima, seus 

familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. IV - Proibição 

de aproximar-se da residência da vítima, situada no endereço: Rua 

Benedito Américo, nº 435-B, Próximo ao Posto Aeroporto, em Sinop/MT; V 

– Proibição de frequentar a residência do sobrinho da vítima e da genitora 

desta;

Despacho/Decisão: Vistos em Plantão Judiciário, às 18h35min.Cuida-se de 

pedido de aplicação de medidas de proteção previstas no artigo 22 da Lei 

nº 11.340/06 em favor de Marcia Alcíades da Silva em face de seu filho 

Matheus Henrique do Prado.É o relatório necessário. Fundamento e 

decido.As alegações da requerente quanto às ameaças e agressões 

contra si praticadas pelo requerido, consubstanciadas no Boletim de 

Ocorrência n. 2019.381312, revelam a presença dos requisitos ao 

deferimento, liminarmente, de algumas das medidas protetivas de urgência 

previstas na Lei n. 11.340/06, ressaindo de tais documentos a fumaça do 

bom direito.Quanto ao periculum in mora, mostra-se evidente em virtude da 

possibilidade de que tais fatos, ou mesmo fatos mais graves possam ser 

praticados contra a requerente, caso não seja deferida imediatamente a 

tutela jurisdicional, ainda que provisória, precária e revogável, como 

qualquer decisão liminar.Posto isso, com fundamento no artigo 12, III c/c 

artigo 22, III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei 11.340/06 determino:I – 

Afastamento do requerido do lar;II - Proibição de aproximação da vítima, no 

limite mínimo de 500 (quinhentos) metros.III – Proibição de manter contato 

com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação.IV - Proibição de aproximar-se da residência da vítima, 

situada no endereço: Rua Benedito Américo, nº 435-B, Próximo ao Posto 

Aeroporto, em Sinop/MT;V – Proibição de frequentar a residência do 

sobrinho da vítima e da genitora desta;Intime-se o requerido sobre as 

medidas protetivas acima deferidas, cientificando-o de que, em caso de 

descumprimento delas, poderá ser-lhe decretada a PRISÃO 

PREVENTIVA.Intime-se a requerente do deferimento destas medidas, a 

qual deverá comunicar este Juízo acaso não necessite mais delas ou se 

forem descumpridas.Se necessário, o senhor oficial de justiça poderá 

utilizar a força policial para cumprimento do mandado, o que desde já 

autorizo, nos termos do § 3.º, do artigo 22, da Lei n. 11.340/06, devendo 

agir com parcimônia.Notifique-se o Ministério Público sobre o teor da 

presente decisão.A presente medida deverá ser cumprida no prazo 

máximo de 24 horas, a contar da entrega do mandado ao oficial de justiça 

ou à central de mandados, não excluindo a possibilidade de ser cumprido 

em regime de plantão se ultrapassado o horário de expediente 

regular.Expeça-se o necessário.Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

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, Jussara Aparecida 

Andrade Lima, digitei.

Sinop, 18 de fevereiro de 2020

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 348980 Nr: 2979-43.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGERIO MAURINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PERIM DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 20.587

 Intimando advogado LEONARDO PERIM DE PAULA à devolver os autos na 

Secretaria no prazo de 24 h, haja vista o longo tempo em posse dos 

referidos processos.

Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 360142 Nr: 10303-84.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISSON CARLOS PINHEIRO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SALDANHA 

PEGORARO - OAB:26494, GUILHERME SALDANHA PEGORARO - 

OAB:OAB/MT 25811/O, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: “Vistos. Homologo a 

desistência da oitiva da testemunha (tópico de ocorrências). Dê-se vista 

às partes para a apresentação das alegações finais na forma de 

memoriais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, iniciando-se pelo 

Ministério Público. Após, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se”. Nada 

mais, após lido e achado conforme eu, Eloiza Pereira, o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 168956 Nr: 3952-42.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RIBEIRO DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT, REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Por todo o exposto, julgo improcedentes os fatos narrados na denúncia 

(fls. 05A/05B), para:ABSOLVER RODRIGO RIBEIRO DE MENDONÇA, 

brasileiro, natural de Mirassol do Oeste/MT, nascido em 17/07/1983, filho 

de Rubens Antônio Ribeiro de Mendonça e Maria Luciene Pianta Ribeiro, da 

conduta prevista no artigo 129, §1º, incisos I e III e §2º, incisos III e IV, do 

Código Penal, lhe imputada na inicial acusatória, nos termos do que 

preconiza o artigo 386, inciso VII, do CPP.Isento o sentenciado do 

pagamento das custas e das despesas processuais.O sentenciado 

poderá aguardar o trânsito em julgado desta sentença em liberdade, diante 

da própria natureza absolutória.Após o trânsito em julgado desta 

sentença, cumpra-se o disposto no artigo 1.453 da CNGC/MT, 

comunicando-se aos órgãos de informação criminal, mormente à INFOSEG 

e ao SINIC, bem como a Delegacia de Polícia Civil, ARQUIVANDO-SE, na 

sequência, os presentes autos.Publique-se. Dispenso o registro, nos 
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termos do §4º, do artigo 317, da CNGC/MT. Notifique-se o Ministério 

Público. Intime-se o advogado constituído, nos termos do artigo 1.387, da 

CNGC/MT. Cumpra-se.Sinop, 06 de fevereiro de 2020.Débora Roberta Pain 

Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 264777 Nr: 6400-46.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FERMINO GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO WALKER - 

OAB:15563-O/MT, CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT

 INTIMANDO advogado CARLOS MELGAR DO NASCIMENTO, à devolver os 

autos na Secretaria no prazo de 24 h, haja vista a longa data em poder 

dos autos, desde 25/06/2019.

Dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 276081 Nr: 13759-47.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSNEY PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON MEMÓRIA 

RAMOS - OAB:16953-MT

 D I S P O S I T I V OPor todo o exposto, DECLARO extinta a punibilidade de 

JOSNEY PEREIRA DE SOUSA, brasileiro, natural de Goiânia/GO, nascido 

em 29/11/1977, filho de Raquel Pereira Borges e José Felipe de Sousa, 

quanto às infrações imputadas na denúncia (artigo 21, do Decreto-Lei 

3.688/41 c/c artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal e artigo 150, do Código 

Penal, com a incidência da Lei 11.340/06), com supedâneo no artigo 109, 

inciso VI c/c artigo 107, IV, ambos do Código Penal.Isento o sentenciado 

do pagamento das custas e das despesas processuais.Após o trânsito 

em julgado desta sentença, comuniquem-se aos órgãos de informação 

criminal, mormente à INFOSEG e ao SINIC, bem como a Delegacia de Polícia 

Civil, nos termos do artigo 1.453 da CNGC/MT, inclusive com o 

cumprimento do estabelecido no seu §1º. Após, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, com as baixas e anotações cabíveis.Publique-se. 

Dispenso o registro, nos termos do §4º, do artigo 317, da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se o advogado do 

sentenciado, nos termos do artigo 1.387 da CNGC/MT. Cumpra-se.Sinop, 

14 de fevereiro de 2020. Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 259036 Nr: 3099-91.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO CLAUDIR MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:17329-0/MT

 D I S P O S I T I V OPor todo o exposto, DECLARO extinta a punibilidade de 

ADÃO CLAUDIR MENDES, brasileiro, natural de São Miguel do Iguaçu/PR, 

nascido em 24/12/1974, filho de Hilda dos Santos Mendes e Arno Geremi 

Mendes, quanto aos delitos imputados na denúncia (artigo 129, §9º e 

artigo 147, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 11.340/06), 

com supedâneo no artigo 109, VI c/c artigo 107, IV, ambos do Código 

Penal.Isento o sentenciado do pagamento das custas e das despesas 

processuais.Após o trânsito em julgado desta sentença, comuniquem-se 

aos órgãos de informação criminal, mormente à INFOSEG e ao SINIC, bem 

como a Delegacia de Polícia Civil, nos termos do artigo 1.453 da CNGC/MT, 

inclusive com o cumprimento do estabelecido no seu §1º. Após, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as baixas e anotações 

cabíveis.Publique-se. Dispenso o registro, nos termos do §4º, do artigo 

317, da CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se a advogada do 

sentenciado, nos termos do artigo 1.387 da CNGC/MT. Cumpra-se.Sinop, 

14 de fevereiro de 2020. Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 253924 Nr: 141-35.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SCHREINER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 D I S P O S I T I V OPor todo o exposto, DECLARO extinta a punibilidade de 

DANIEL SCHREINER, brasileiro, natural de Tenente Portela/RS, nascido em 

22/01/1979, filho de Nelsi Schreiner e Orivaldo Schreiner, quanto às 

infrações imputadas na denúncia (artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41 e 

artigo 147, do Código Penal, ambos c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, com a incidência da Lei 11.340), com supedâneo no artigo 

109, VI c/c artigo 107, IV, ambos do Código Penal.Isento o sentenciado do 

pagamento das custas e das despesas processuais.Após o trânsito em 

julgado desta sentença, comuniquem-se aos órgãos de informação 

criminal, mormente à INFOSEG e ao SINIC, bem como a Delegacia de Polícia 

Civil, nos termos do artigo 1.453 da CNGC/MT, inclusive com o 

cumprimento do estabelecido no seu §1º. Após, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, com as baixas e anotações cabíveis.Publique-se. 

Dispenso o registro, nos termos do §4º, do artigo 317, da 

CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público.Intime-se o advogado do 

sentenciado, nos termos do artigo 1.387 da CNGC/MT. Cumpra-se.Sinop, 

14 de fevereiro de 2020. Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240643 Nr: 12401-81.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:22627

 Certifico que remeti o expediente para Publicação no Diário da Justiça a 

fim de Intimar a Dra. CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - OAB nº 22.627/MT, 

advogada do acusado JEAN ALISSON RODRIGUES, para, no prazo de 03 

(três) dias, manifestar quanto à ratificação ou retificação dos memorias 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222732 Nr: 1281-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR POLICIANO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Certifico que remeti o expediente para Publicação no Diário da Justiça a 

fim de Intimar o Dr. LUIZ PIRES DA ROCHA - OAB nº 13067/MT, advogado 

do acusado JAIR POLICIANO DO PRADO, para, no prazo legal, apresentar 

as ALEGAÇÕES FINAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 220336 Nr: 18570-21.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELISON DANYLO CONSOLI DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 D I S P O S I T I V OPor todo o exposto, DECLARO extinta a punibilidade de 

WELISON DANYLO CONSOLI DE LIMA, brasileiro, natural de Glória de 

Dourados/MS, nascido em 04/08/1993, filho de Silvana dos Anjos Consoli e 

Nilvany Pageu de Lima, quanto ao delito imputado na denúncia (artigo 180, 

do Código Penal), com supedâneo no artigo 109, IV c/c artigo 115 c/c 
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artigo 107, IV, todos do Código Penal.Isento o sentenciado do pagamento 

das custas e das despesas processuais.Após o trânsito em julgado desta 

sentença, comuniquem-se aos órgãos de informação criminal, mormente à 

INFOSEG e ao SINIC, bem como a Delegacia de Polícia Civil, nos termos do 

artigo 1.453 da CNGC/MT, inclusive com o cumprimento do estabelecido no 

seu §1º. Restitua-se ao sentenciado o valor pago a título de fiança (fls. 

32/33), o qual deverá ser intimado para informar, no prazo de 60 

(sessenta) dias, o número do CPF e os dados bancários para a 

devolução. Transcorrido o prazo acima fixado sem manifestação, 

determino seja o numerário doado ao Conselho da Comunidade desta 

Comarca, com as cautelas de vezo.Após, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, com as baixas e anotações cabíveis.Publique-se. Dispenso o 

registro, nos termos do §4º, do artigo 317, da CNGC/MT.Notifique-se o 

Ministério Público. Intime-se o advogado do sentenciado, nos termos do 

artigo 1.387 da CNGC/MT. Cumpra-se.Sinop, 14 de fevereiro de 2020. 

Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 338703 Nr: 15219-98.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO MOTA CERVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Ação Penal – Código Apolo 338703

Vistos.

A Lei n. 13.964/19 dentre suas inovações no direito brasileiro previu o 

acordo de não persecução penal (CPP, art. 28-A), cuja proposta tem 

natureza de instrumento de política criminal e sua avaliação é 

discricionária do Ministério Público quanto à necessidade e suficiência 

para reprovação e prevenção do crime.

Trata-se de prerrogativa institucional do Ministério Público.

Assim, feita a análise, neste momento, tão somente, da pena mínima 

atribuída aos delitos apurados nestes autos e diante do teor dos 

Enunciados 19 e 22 da Recomendação Conjunta 01/2020-PGJ/CGMP/MT, 

cujo entendimento comungo , determino o seu envio ao Ministério Público 

para avaliação quanto ao preenchimento dos requisitos legais do artigo 

28-A, do CPP e, se for o caso, propor ao acusado o acordo de não 

persecução penal, com os consectários da novel legislação.

Diante da determinação acima, cancelo a audiência designada às fls. 

101/101-verso.

Cumpra-se.

Sinop, 14 de fevereiro de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 366621 Nr: 14458-33.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Ação Penal – Código Apolo 366621

Vistos.

Em análise aos autos, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do 

CPP, mantenho a prisão preventiva decretada às fls. 26/27-verso, pois 

inexistem elementos novos a autorizar a sua modificação, por estarem 

presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 

313, ambos do Código de Processo Penal.

No caso específico dos autos, a vítima é filha do acusado e, diante dos 

graves delitos apurados nestes autos, o seu estado de liberdade gera 

perigo à integridade psicológica da adolescente, a qual relatou sentir medo 

do genitor (fl. 09), bem como poderá prejudicar a instrução processual, em 

razão da autoridade que ele exerce sobre ela.

Outrossim, conforme se depreende da informação juntada à fl. 69, o 

exame de insanidade mental foi designado para o dia 27.02.2020.

Assim, devolvam-se os autos ao arquivo provisório, conforme 

determinado às fls. 66/67 e, com a juntada do laudo de insanidade mental, 

voltem-me conclusos.

Notifique-se o Ministério Público e intime-se o advogado constituído pelo 

acusado.

Cumpra-se.

Sinop, 18 de fevereiro de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 367976 Nr: 15314-94.2019.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO SEGATTO 

FERNANDES DA SILVA - OAB:41571-pr

 Carta Precatória - Código Apolo 367976

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de inquirir a testemunha de 

acusação Everaldo Tributini de Liri.

Designo o dia 03 de março de 2020, às_13h10min para cumprimento do 

ato deprecado.

Oficie ao Juízo de origem, cientificando-o sobre a data designada, bem 

como para que providencie as intimações necessárias, nos termos da 

Súmula 273, do STJ.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a testemunha.

Por fim, identifique-se o presente feito com tarja preta, pois se trata de 

processo que tramita com réu preso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 18 de fevereiro de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 371891 Nr: 82-08.2020.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: HELOISA LORENA DAPPER MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO MORAIS TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIANO MORAIS TORRES, Rg: 

24511277, Filiação: Eni Morais e Cicero Feliciano Torres, brasileiro(a), 

Telefone (66) 99910-4042. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido para cumprir as medidas protetivas 

abaixo deferidas, bem como cientifique-o de que, em caso de 

descumprimento de quaisquer delas, poderá ser-lhe decretada a prisão 

preventiva.

Resumo da Inicial: As alegações da requerente quanto às ameaças contra 

si praticadas pelo requerido, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência 

n. 2020.4379, revelam a presença dos requisitos ao deferimento, 

liminarmente, de algumas das medidas protetivas de urgência previstas na 

Lei n. 11.340/06, ressaindo de tais documentos a fumaça do bom direito

Despacho/Decisão: Processo n° 82-08.2020.811.0015Código n° 

371891Autor do fato: Adriano Morais TorresVítima: Karen Beatriz Dapper 

SalvadorVistos em Plantão Judiciário.Cuida-se de pedido de aplicação de 

medidas de proteção previstas no artigo 22 da Lei nº 11.340/06 em favor 

de Karen Beatriz Dapper Salvador em face de seu ex- convivente Adriano 

Morais Torres.É o relatório necessário. Fundamento e decido.As 

alegações da requerente quanto às ameaças contra si praticadas pelo 

requerido, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência n. 2020.4379, 

revelam a presença dos requisitos ao deferimento, liminarmente, de 

algumas das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, 

ressaindo de tais documentos a fumaça do bom direito.Quanto ao 

periculum in mora, mostra-se evidente em virtude da possibilidade de que 

tais fatos, ou mesmo fatos mais graves possam ser praticados contra a 

requerente, caso não seja deferida imediatamente a tutela jurisdicional, 

ainda que provisória, precária e revogável, como qualquer decisão 
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liminar.Posto isso, com fundamento no artigo 12, III c/c artigo 22, III, alíneas 

“a”, “b” e “c”, da Lei 11.340/06 determino:I - Proibição de aproximação da 

vítima, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros.II – Proibição de manter 

contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação.III - Proibição de aproximar-se da residência da vítima, 

situada no endereço: Rua das Codornas, n° 778, Jardim das Nações, em 

Sinop/MT.Em tempo, indefiro o pedido de afastamento do requerido do 

domicílio ou local de convivência, tendo em vista que tal medida se justifica 

para resguardar a integridade física e psicológica da requerente, o que 

não é o caso dos autos, em que a requerente não encontra-se na mesma 

residência que o requerido.Intime-se o requerido sobre as medidas 

protetivas acima deferidas, cientificando-o de que, em caso de 

descumprimento delas, poderá ser-lhe decretada a PRISÃO 

PREVENTIVA.Se necessário, o senhor oficial de justiça poderá utilizar a 

força policial para cumprimento do mandado, o que desde já autorizo, nos 

termos do §3º, do artigo 22, da Lei n. 11.340/06, devendo agir com 

parcimônia.Intime-se a requerente do deferimento destas medidas, a qual 

deverá comunicar este Juízo acaso não necessite mais delas ou se forem 

descumpridas.Notifique-se o Ministério Público sobre o teor da presente 

decisão.A presente medida deverá ser cumprida no prazo máximo de 24 

horas.Sirva a presente decisão como MANDADO JUDICIAL.Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA.Sinop/MT, 06 de janeiro de 2020.Rosângela Zacarkim dos 

SantosJuíza de Direito em Plantão Judiciário

Advertência: MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS: :I - Proibição de 

aproximação da vítima, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros.II – 

Proibição de manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas 

por qualquer meio de comunicação.III - Proibição de aproximar-se da 

residência da vítima, situada no endereço: Rua das Codornas, n° 778, 

Jardim das Nações, em Sinop/MT.

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, Gilmara Cristina Campos 

Filgueiras, digitei.

Sinop, 18 de fevereiro de 2020

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373404 Nr: 1244-38.2020.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RECALDE BECKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, considerando que o recurso em sentido estrito 

interposto pelo Ministério Público às fls. 48/53 está no prazo, INTIMO o 

advogado do réu, dr. MARCOS VINICIUS BORGES - OAB/MT 21.927, para, 

também, no prazo legal, apresentar as contrarrazões.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 264511 Nr: 6249-80.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL AFONSO VILELA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 20024/O

 Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno 

o réu Dorival Afonso Vilela Neto como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006.Passo à dosimetria da pena do acusado.Na primeira fase, 

analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se 

que com relação à culpabilidade, excede ao dolo normal para o tipo, 

porquanto o acusado manteve em depósito e transportou drogas 

(“maconha”), praticando mais de uma das condutas típicas previstas no 

tipo penal. O réu não registra condenações criminais. Embora responda a 

outra Ação Penal Pública perante o Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop/MT 

(Cód. 200670), não há, ainda, nenhuma condenação criminal com trânsito 

em julgado, o que impede a elevação da pena base, mercê da Súmula 444 

do STJ. (...).Diante disso, a pena pelo crime de tráfico de drogas deve se 

consolidar em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, 

no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época 

dos fatos, mercê da ausência de outras circunstâncias judiciais ou 

causas de aumento ou diminuição de pena.No que diz respeito ao disposto 

no art. 387, § 1º, do CPP, concedo ao condenado o direito de apelar em 

liberdade, mediante rigoroso cumprimento das seguintes medidas 

cautelares:I. Comparecer mensalmente em juízo, até o dia 10 de cada mês, 

para informar e comprovar o endereço residencial e sua atividade laboral 

(trabalho), mediante documentos idôneos;II. Não frequentar lugares com 

aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se 

abster de frequentar bares, casas de jogos, botequins, prostíbulos e 

outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas 

alcoólicas;III. Não ausentar-se da Comarca onde reside sem prévia 

autorização do Juízo;IV. Não usar drogas ilícitas ou praticar novos 

crimes;(...).

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330522 Nr: 9734-20.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN JUNIOR DO REGO JORDANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JHONATHAN ANTUNES 

PAULUK - OAB:20.766-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GREICIELY RIBEIRO FERNANDES, 

Filiação: Terezinha de Jesus Ribeiro e Adelson Fernandes Brites, data de 

nascimento: 13/11/2001, brasileiro(a), natural de Colíder-MT, solteiro(a), 

menor. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a testemunha GREICIELY RIBEIRO FERNANDES, acima 

qualificada, para no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer em juízo, 

munido de documentos pessoais, e informar os dados bancários para a 

restituição dos valores apreendidos nos autos.

Despacho/Decisão: (...) Considerando que o dinheiro apreendido (R$ 

30,00) pertence à adolescente/testemunha Greiciely Ribeiro Fernandes, 

que não é parte na lide, determino a sua restituição, cabendo à referida 

testemunha, em 05 (cinco) dias, indicar conta bancária para levantamento. 

Transcorrido o prazo, sem manifestação, decreto o perdimento do referido 

valor, devendo ser revertido ao Fundo Estadual sobre Drogas de Mato 

Grosso – FUNESD/MT, mercê do art. 2º da Lei nº 10.057/2014 e art. 63, da 

Lei nº 11.343/2006.

 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, Viviane de Oliveira 

Moliani, digitei.

Sinop, 12 de fevereiro de 2020

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 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

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, Rg: 
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6485980-1, Filiação: Neusa Caetano dos Santos, data de nascimento: 

07/11/1979, brasileiro(a), natural de Maringá-PR, solteiro(a), serviços 

gerais, pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu CARLOS EDUARDO DOS SANTOS da 

decisão que decretou a sua revelia e designou audiência de instrução e 

julgamento para o dia 17 de março de 2020 (terça-feira), às 13 horas e 45 

minutos a ser realizada na sala de audiências da Quarta Vara Criminal da 

Comarca de Sinop/MT

Resumo da Inicial: O Ministério Público oferece Denúncia em face de (...) 

Carlos Eduardo dos Santos (...) Consta que no dia 20 de março de 2014, 

por volta das 16 horas e 20 minutos, no Presídio Ferrugem, localizado na 

Estrada Angela, zona rural, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o 

denunciado consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, 

agindo em coautoria, concorreram para que o denunciado Danilo 

Bandelow de Lima, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua 

conduta, tentasse promover, intermediar e auxiliar a entrada de diversos 

aparelhos celulares, 09 (nove) fones de ouvido, 11 (onze) carregadores 

de celular, chips e plugs de carregador, sem autorização legal, em 

estabelecimento prisional, somente não consumando o intento criminoso 

por circunstâncias alheias às suas vontades, conforme boletim de 

ocorrência (fl. 04/05), notas fiscais, termos de depoimento, 

reconhecimento fotográfico e laudos periciais preliminar e definitivo de 

constatação da doga (fl. 24/25 e 111/113).

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 366815 Nr: 14594-30.2019.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ AMÂNCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:6019-A/MT

 “Diante da ausência de intimação pessoal da testemunha Paulo Gonçalves 

de Azevedo (f. 34), redesigno a audiência de instrução e julgamento para 

19.3.2020 (quinta-feira), às 14:45 horas.

Cumpra-se e intimem-se”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372120 Nr: 273-53.2020.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR KOCHHANN JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS BORGES - 

OAB:OAB/MT 21.927

 INTIMAÇÃO do advogado Marcos Vinicius Borges, OAB/MT 21.927, para, 

no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a defesa prévia nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 346505 Nr: 1269-85.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VONEI CARLOS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Com estas razões, não conheço dos Embargos de Declaração opostos 

pelo réu Vonei Carlos Maciel em 24.01.2020 (fls. 155/161), mantendo a 

sentença em todos os seus termos.Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, promovendo-se o seu integral 

cumprimento.Cumpra-se e intimem-se.Sinop/MT, 14 de fevereiro de 

2020.Mario Augusto Machado Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 316303 Nr: 421-35.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR DE ANDRADE, LEONARDO DOS 

SANTOS PIRES, DAIANE GOVEIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0, IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - 

OAB:25.585-MT

 Vistos em correição.

Reporto-me à decisão proferida em 10.10.2019 (f. 518), que facultou às 

partes, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, apresentarem alegações 

finais, por memoriais, nos termos do art.403, §3º, do CPP.

Não obstante, consta que apenas os réus Leonardo dos Santos Pires e 

Daiana Goveia Rodrigues apresentaram alegações finais, por memoriais 

(fls. 564/572 e 574/578), respectivamente.

Por ora, diante da inércia da advogada Iedy Silva Cotrim Smiderle, OAB/MT 

25585, comunique-se à OAB para apurar eventual infração disciplinar (art. 

34, XI, Lei nº 8.906/94) e intime-se o réu para constituir novo advogado ou 

informar se necessita de defensor público.

Com a resposta, dê-se vista ao advogado ou defensor público, conforme 

o caso, para apresentar alegações finais.

Após, venham conclusos para sentença.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 343542 Nr: 18239-97.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 Reporto-me à sentença proferida em 01.10.2019 (fls. 188/193), que julgou 

procedente a denúncia, condenando o réu Jean da Silva Barbosa à pena 

privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 

em regime inicial fechado.

 Da sentença, o réu, assistido juridicamente pelo advogado Marcos 

Vinícius Borges, OAB/MT nº 21.927/O, interpôs recurso de apelação, com 

as devidas razões recursais em 19.12.2019 (f. 203/212).

Por ora, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação 

interposto pelo réu e determino a intimação do Ministério Público para 

apresentar as contrarrazões.

Transcorrido o prazo, com ou sem as razões, remetam-se os autos para o 

e. TJMT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361692 Nr: 11309-29.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO DIENES PINHEIRO MULER, OSMAR 

DIEGO FERREIRA DOS SANTOS, MARKELLY ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:OAB/MT 135636

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, em razão da interposição do Embargos de Declaração 

pela Defensoria Pública, em Defesa do réu OSMAR D F SANTOS, INTIMO 

os advogados dos demais réus para, querendo, manifestarem no prazo 

legal.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240306 Nr: 12177-46.2015.811.0015

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MIST, GAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JETU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA MAGRO MARTINS - 

OAB:21775/O, Vitor Seger Sauer - OAB:OAB/RS 86.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE DE PAULA 

CARNEIRO - OAB:MT - 19366/O

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para ciência 

do desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221540 Nr: 616-25.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDC, MLDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEIEEF-F

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉVERTON JOSÉ PACHECO - 

OAB:5776/MT, LUCIANA AMÁLIA ALVES - OAB:MT-9534, RAIMUNDO 

PACHECO SAMPAIO - OAB:11397/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) 

requerido(a) para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca 

da penhora efetivada, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 172992 Nr: 8126-94.2012.811.0015

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASS, ISF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB: 7.914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÉSSICA CAROLINE SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.721

 Postulada a desistência da ação (fls. 314-315), cancelo a audiência 

aprazada nas fls. 300-301.

Intimem-se as partes, devendo o requerido e o Ministério Público se 

manifestarem acerca do pedido de desistência (CPC, art. 485, §4º).

Após, conclusos.

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA/META 2 DO CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280177 Nr: 16030-29.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA KELLY TORRES 

TEIXEIRA - OAB:MT 20.091/O, MARCIA REGINA SOARES - OAB:MT - 

21.794/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 Intimação da parte autora para manifestação, nos termos do despacho de 

fl. 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343797 Nr: 18431-30.2018.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SLMDS, BSMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS-M, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 190, § 1º, do ECA e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) do teor do 

dispositivo da sentença adiante transcrito: "Desta feita, HOMOLOGO a 

desistência da ação e DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO, nos termos do art. 

485, inciso VIII e § 4º, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268081 Nr: 8446-08.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA REGINA BATISTA DA 

SILVA - OAB:MT - 20.619/O, LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - 

OAB:MT 20.091/O, MARCIA REGINA SOARES - OAB:MT - 21.794/O

 Intimação da parte requerida para manifestação, nos termos do despacho 

de fl. 77.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DA 

SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE-MT

CIA Nº 0742205-53.2019.811.0002

O Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, 

designada pela Portaria 026/2020, de 31 de Janeiro de 2020, publicada no 

Diário da Justiça Eletrônico nº 10.669 do dia 03 de Fevereiro de 2020, 

página 290/291, de acordo com a Listagem de Processos anexa, 

disponibilizada pela Gestão Judicial da Segunda Vara Especializada da 

Fazenda Pública 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, 18 de Fevereiro de 2020.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Diretor do Foro e Presidente da Comissão Permanente de 

Avaliação de Documentos da Comarca de Várzea Grande – MT.

CÓDIGO/NUMERAÇÃO ÚNICA/POLO ATIVO/POLO PASSIVO

57813/3690-49.2003.811.0002/JOSÉ GERALDO GONÇALVES DOS 

REIS/PRESIDENTE DO DEPART. EST. DE TRÂNSITO DEMT

5 9 3 9 8 / 5 1 1 8 - 6 6 . 2 0 0 3 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / R U B E N S  R O D R I G U E S  D A 

SILVA/DELEGACIA DE REPRESSÃO A ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS 

AUTOMOT-CUIABÁ

83942/6032-62.2005.811.0002/JULIMAR XAVIER DE CAMPOS/PREFEITO 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

55756/5201-82 .2003.811.0002/TRANSNACIONAL-COOPERATIVA 

NACIONAL DOS USUÁRIOS E CONDUTORES/MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE – MT

59451/5178-39.2003.811.0002/DINIR RODNEY SCHUBERT/DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

60035/5656-47.2003.811.0002/CONTÍNUA COM. E SERVIÇOS DE 

SINALIZAÇÃO LTDA./CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DO FÓRUM DA 

COMARCA DE V. GRANDE-MT.

60037/5658-17.2003.811.0002/CONTÍNUA COM. E SERVIÇOS DE 

SINALIZAÇÃO LTDA./CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DO FÓRUM DA 

COMARCA DE V. GRANDE-MT

1 1 4 1 1 0 / 9 6 3 3 - 0 8 . 2 0 0 7 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / M I G U E L  S A N T A N A  D A 

COSTA/SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE 

VÁRZEA GRANDE-MT

206618/2535-35.2008.811.0002/FRIGOMINAS - FRIMINAS FRIGORIFICO 

MINAS GERAIS LTDA/SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

55817/1917-66.2003.811.0002/ALEXANDRE ALVES LOPES/JAYME 
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VERÍSSIMO DE CAMPOS

58099/3969-35.2003.811.0002/DOMINGOS MOREIRA COSTA/DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

62160/7605-09.2003.811.0002/ROSE MARY MIRANDA DE 

CARVALHO/CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE – UNIVAG

5 3 5 9 3 / 7 6 0 0 - 2 1 . 2 0 0 2 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / A D E M I R  R O D R I G U E S 

CAVALHO/UNIVAG-CENTRO UNIVERSITARIO DE VÁRZEA GRANDE

53769/120-55.2003.811.0002/MOACIR BERTUNCELLI/DIRETOR DE 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

55058/1230-89.2003.811.0002/PAOLA OLIVEIRA CAIRES DIAS, REP. 

GENITOR CARLOS A. CAIRES /DIRETOR DO INSTITUTO 

VARZEAGRANDENSE DE EDUCAÇÃO

55713/1805-97.2003.811.0002/RENATO JOSÉ DOS SANTOS 

JÚNIOR-ME/SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

56981/2987-21.2003.811.0002/WALDISNEI MORENO COSTA/MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT

60808/6395-20.2003.811.0002/LUIZ BARBOSA DE MORIAS/CHAFIA 

MONTEIRO DE OLIVEIRA

63858/172-17.2004.811.0002/ADÃO NOEL MAZETO/DELEGADA DE 

REPRES. R FURTOS VEIC. AUTOMOT- VERA ROTILDE

49548/4467-68.2002.811.0002/ESTEVAM VAZ CURVO/PREFEITO 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

5 4 3 6 1 / 6 2 4 - 6 1 . 2 0 0 3 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / R O S A N G E L A  C H A V E S  D A 

SILVA/PRESIDENTE DO DEPART. EST. DE TRÂNSITO DO EST. MT-

(DETRAN)

54455/626-31 .2003.811.0002/DEVANIR DE SOUZA REIS 

GARCIA/PRESIDENTE DO DEPART. EST. DE TRÂNSITO DE MT

54893/1080-11.2003.811.0002/HERALDO VIEIRA PASSOS/PREVIVAG - 

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

61092/6674-06.2003.811.0002/PEDRO GONÇALVES DE QUEIROZ/CENTRO 

EDUCACIONAL AYRTON SENNA

5 2 1 4 5 / 6 3 8 3 - 4 0 . 2 0 0 2 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / J O S É  E D U A R D O  M A T T O S 

RIBEIRO/DIRETOR DO DEP. EST. DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

58581/4363-42.2003.811.0002/JOEL ANTÔNIO DO ESPÍRITO 

SANTO/DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

61218/6792-79 .2003.811.0002/MARIA ANTÔNIA FERREIRA 

BEZERRA/JAIME VERÍSSIMO DE CAMPOS

65832/1861-96.2004.811.0002/JAIRO LIMA DE MOURA/DEPARTAMENTO 

EST. DE TRÂNS. DE MATO GROSSO

55165/1336-51.2003.811.0002/IGUALDADE-SERVIÇOS TÉCNICOS S/C 

LTDA/COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

MUN.VÁRZ.GRANDE

58760/4537-51 .2003.811.0002/MARIA ANTÔNIA FERREIRA 

BEZERRA/JAIME VERÍSSIMO DE CAMPOS

71371/5277-72.2004.811.0002/JUCINEY TEREZINHA DE SOUZA/SENHOR 

CHEFE DA CIRETRAN

107085/3094-26.2007.811.0002/ABS LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO 

LTDA/PRESIDENTE DO DEP. EST. DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

4 0 6 2 8 / 8 4 3 9 - 8 0 . 2 0 0 1 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / F R A N C I S C O  C A R L O S 

GONÇALVES/CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

49524/4426-04.2002.811.0002/PERCY SERVILHA/PREFEITURA MUNICIPAL 

DE VÁRZEA GRANDE – MT

50204 /5044 -46 .2002 .811 .0002 /ALDA CRIST INA T A B O R D A 

LOCATELLI/DIRETOR DO DEP. EST.DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO-DETRAN

5 2 5 9 7 / 6 7 3 1 - 5 8 . 2 0 0 2 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / J U L I A N O  C O S M E  D E 

NASCIMENTO/DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

53448/7504-06.2002.811.0002/ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE 

LTDA/DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

54389/639-30.2003.811.0002/MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA/UNIVAG 

-CENTRO UNIVERSITARIO DE VÁRZEA GRANDE

54934/1116-53.2003.811.0002/MANOEL GONÇALO DA SILVA/PREFEITO 

MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO-MT

49361/4294-44.2002.811.0002/BANCO DO BRASIL S.A./SECRETARIA 

MUNICIPAL DE FINANÇAS DA P. MUN. DE V.G.

75493/7935-69.2004.811.0002/VALDEREZ ANTÔNIO FERREIRA/PREFEITO 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

100646/9860-32 .2006.811.0002/MARCIA AUXIL IADORA DE 

CAMPOS/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE

201095/11751-54.2007.811.0002/MARIA IZABEL PEREIRA DE 

ARRUDA/UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE CUIABÁ-MT

6 0 1 0 7 / 5 7 6 3 - 9 1 . 2 0 0 3 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / M A R I A  A P A R E C I D A 

RODRIGUES/PRESIDENTE DO DEPART. EST. DE TRÂNSITO DO EST. MT-

(DETRAN)

62461/7921-22.2003.811.0002/ERENICE DE SIQUEIRA/DRAUZIO MEDEIROS 

-REITOR DA UNIVAG

64615/826-04.2004.811.0002/SAYRA ESPIRITO SANTO FERRAZ/UNIVAG 

CENTRO UNIVERSITÁRIO

65522/1613-33.2004.811.0002/TATIANE CARLA BARBIERI/PREFEITO 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

71858/5598-10.2004.811.0002/MARIA MIRANDA MOLINA/INSTITUTO DE 

SEGURIDADE SOCIAL SERV.MUNIC. V.GRANDE-PREVIVAG

51013/5859-43.2002.811.0002/BENONI MARTINS PRATES/PRESIDENTE DO 

DEPART. EST. DE TRÂNSITO DO EST. MT-(DETRAN)

53929/258-22.2003.811.0002/KLEILER ADMIR DOERL/DETRAN - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

5 7 1 2 0 / 3 0 5 7 - 3 8 . 2 0 0 3 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / H E R C U L E S  D A  S I L V A 

GAHYVA/PRESIDENTE DO DEPART. EST. DE TRÂNSITO DO EST. MT

5 0 8 6 1 / 5 6 3 5 - 0 8 . 2 0 0 2 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / A R Y  L I B Ó R I O 

RODRIGUES/DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE MATO GROSSO

58125/3925-16.2003.811.0002/ISAAC GERALDO RAMOS/CHEFE DA 

CIRETRAN - VARZEA GRANDE MT- DETRAN

61999/7513-31.2003.811.0002/LAUDICERIO AGUIAR MACHADO/DIRETOR 

DE ENSINO DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR COSTA VERDE

64388/610-43.2004.811.0002/RUBIA CRISTINA GOMES DE SIQUEIRA 

RENFRO/PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE -

70505 /4854-15 .2004 .811 .0002 /ORLANDO CONCEI Ç Ã O  D E 

MORAES/CHEFE DA CIRETRAN VÁRZEA GRANDE - DETRAN

75188/7653-31.2004.811.0002/CLAUCE MARA BORDIN/CIRETRAN 

CIRETRAN VÁRZEA GRANDE - DETRAN

5 4 7 1 6 / 9 1 6 - 4 6 . 2 0 0 3 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / G E R A L D O  C E R E G A T O 

GONÇALVES/DETRAN - DEPART. EST. DE TRÂNSITO

59507/5210-44.2003.811.0002/APARECIDA DA SILVA/ DRAUZIO 

MEDEIROS - REITOR DA UNIVAG

61445/6944-30.2003.811.0002/WANGRISON VIEIRA DE SOUZA/DIRETOR 

DE ENSINO DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR COSTA VERDE

62828/8189-76.2003.811.0002/MÁRCIO JOSÉ DUTRA/CHEFE DA 

CIRETRAN - VARZEA GRANDE MT- DETRAN-MT

66063/1997-93.2004.811.0002/CESAR EDSON DOS SANTOS/CHEFE DA 

CIRETRAN - VARZEA GRANDE MT- DETRAN MT

63028 /8362 -03 .2003 .811 .0002 /ALEXA N D E R  D E  O L I V E I R A 

FREMIOT/DIRETOR CHEFE DA CIRETRAN - VÁRZEA GRANDE – MT

52752/6861-48.2002.811.0002/JOSÉ CARLOS DE SOUZA/DIRETOR DO 

DEP. EST.DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO-DETRAN

103054/11866-12.2006.811.0002/DOMINGOS SAVIO PEDROSO DE 

BARROS/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNIC. VÁRZEA GRANDE

52462/6591-24.2002.811.0002/CARMO E ADVOGADOS ASSOCIADOS 

S.C./COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUN. VÁRZEA 

GRANDE

94618/4133-92.2006.811.0002/FRANZ IKEDA SHIMOYA/CIRETRAN DE 

VÁRZEA GRANDE (CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO)

112054/7683-61.2007.811.0002/IZABEL CONCEIÇÃO VITALINO 

FIGUEIREDO/PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

203264/13517-45.2007.811.0002/BENEDITA MARIA XAVIER DE 

CAMPOS/PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

208801/4617-39.2008.811.0002/ANDREIA CRISTINA FERRAZ DE SOUZA, 

ANTONIA AUGUSTA P. AMORIM/PREFEITO DE VÁRZEA GRANDE

88605/10181-04.2005.811.0002/REAP - RECUPERADORA DE ATIVOS 

PÚBLICOS LTDA/PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÕES 

PREFEITURA MUNICIPA

108360/4282-54.2007.811.0002/SARAH JANE DE CAMPOS/PREFEITO 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

112476/8053-40.2007.811.0002/GUTEMBERG RODRIGUES DOS 

SANTOS/CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE

203887/14089-98.2007.811.0002/MARILDES DE ASSIS CORREA/PREFEITO 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

108762/4701-74.2007.811.0002/SOELY MENDES MARTINS DE 

BARROS/SECRETÁRIO DE ADM. DA PREF. MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE-MT

206122/2098-91.2008.811.0002/IZABEL RODRIGUES DA SILVA/DIRETOR 
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DA CENTRAL DE VAGAS DO SUS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

209879/5651-49.2008.811.0002/LAURO JOSÉ DA CUNHA/SECRETÁRIAO 

ESTADUAL DA SAÚDE DO ESTADO

210966/6571-23.2008.811.0002/DIPAR DIESEL PARTS PEÇAS E 

S E R V I Ç O S  L T D A / S U P E R I N T E N D E N T E  A D J U N T O  D E 

FISCALIZAÇÃO-SEFAZ

28495/6543-36.2000.811.0002/MARCELO DA SILVA LIMA - REP. P/ TECLA 

DANTAS TORRES DE LIMA/MAURO ANSELMO DE MORAES RIBEIRO

66333/2253-36.2004.811.0002/VÁRZEATUR - PASSAGES E TURISMO 

LTDA./REDE- CEMAT CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A.

72232/5844-06.2004.811.0002/EDIS FLÁVIO GOMES CEBALHO/GONÇALO 

SÁVIO DE BARROS

74329/7095-59 .2004.811.0002 /WAGNER MARCIO SANTOS 

MONTEIRO/DIRETOR DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA E EDUACAÇÃO EM 

ENFERMAGEM

78324/1053-57.2005.811.0002/RODRIGO JACKS SILVA NUNES/DRAUZIO 

MEDEIROS -REITOR DA UNIVAG

79533/2176-90.2005.811.0002/MÁRCIA RUTILLI KONAGESKI/PREFEITO 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

 79675 /2323 -19 .2005 .811 .0002 /S ILVANA CRIS T I N A  S I L V A 

BATISTA/PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

79977/2579-59.2005.811.0002/GRETHIANNE MARIA VIANA DE 

SOUZA/BENEDITO PINTO DA SILVA - PREVIVAG

87585/9254-38.2005.811.0002/GIVANILDO GOMES/MAGNÍFICO REITOR 

DA ASSOC. MATOGROS. DE ENS. E CUL. AMEC

65026/1179-44.2004.811.0002/WALDISNEI MORENO COSTA/PREFEITO 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

79404/2057-32.2005.811.0002/GLÓRIA MARIA ANTUNES/PREFEITO 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

87980/9679-65.2005.811.0002/FÁTIMA MARIA WANDERLEY SALES E 

OUTRO/EDUARDO VITALINO BARBOSA

63191/8507-59.2003.811.0002/TUT TRANSPORTES LTDA./SUPER. DA STU 

DO MUN DE V. GRANDE- LUIS NELSON DA SILVA

80765/3256-89.2005.811.0002/JÚLIO CÉSAR MEDRADO-ME/SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE-MT

82476/4975-09.2005.811.0002/JACKSON NUNES CUNHA/SECRETÁRIO 

COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

8 5 1 0 1 / 7 1 1 6 - 9 8 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / C L Ó V I S  G O N Ç A L V E S  D E 

CAMPOS/PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

90911/728-48.2006.811.0002/MARILEIDE FERREIRA PEREIRA/PREFEITO 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

58862/4615-45.2003.811.0002/RAMÃO ENEAS PEREIRA DE LIMA/DIRETOR 

GERAL DO DAE

64685/874-60.2004.811.0002/TEREZINHA DE JESUS BRANDÃO/DIRETOR 

DO DEPART. DE ÁGUA E ESGOTO –DAE

67830/3611-36.2004.811.0002/ORLINDO BARBOSA FERREIRA/PREFEITO 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

84764/6807-77.2005.811.0002/ADALZÍZIO VIEIRA DE ARÁUJO 

FILHO/PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

86142/8030-65.2005.811.0002/ADOLCINO MEMEDE DA LUZ/PREFEITO 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

87712/9466-59.2005.811.0002/STELLA MARIS FERREIRA REP/ SEU FILHO 

DANIEL FERREEIRA DA CUNHA/PRESIDENTE DA COMISSÃO GERAL DO 

CONCURSO DO CFO/2006

80182/2739-84.2005.811.0002/ANA MARIA PATRICIO ELIAS/DIRETOR DO 

DEP. EST. DE TRÂNSITO DO EST. DE MT

84223/6329-69.2005.811.0002/LEONEL REIS DOS SANTOS/SECRETÁRIO 

COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

87778/9509-93.2005.811.0002/THIAGO BRANDÃO BARROS/PRESIDENTE 

DA COMISSÃO GERAL DO CONCURSO DO CFO 2006

87874/9544-53.2005.811.0002/VITOR HUGO DE ALMEIDA 

BARROS/PRESIDENTE DA COMISSÃO GERAL DO CONCURSO DO CFO 

2006

96928/6335-42.2006.811.0002/OSVALDO JESUS LEITE/MARLENE 

FRANCO BONADIMAN-PRESID APAE

60501/6142-32.2003.811.0002/SUPERMERCADO MODELO LTDA/GERENTE 

DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE-MT

74193/6975-16.2004.811.0002/B. R. A - REP SUA MÃE VANUZA 

RODRIGUES BENTO/DIRETOR EXECUTIVO DO PREVIVAG

9 1 7 8 1 / 1 4 7 0 - 7 3 . 2 0 0 6 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / C L E Y T O N  B A R B O S A  D E 

OLIVEIRA/SECRETÁRIO COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE 

VÁRZEA GRANDE

16427/262-06.1996.811.0002/JOSELINA SEBASTIANA RIBEIRO 

MISSORINO/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 

DE VARZEA GRANDE/MT

68180 /3875 -53 .2004 .811 . 0 0 0 2 / I N S T I T U I Ç A O  E D U C A C I O N A L 

MATOGROSSENSE- UNIVAG/SUPERINTENDENTE DA COORDENADORIA 

DEFESA DO CONSUMIDOR

76923/9125-67.2004.811.0002/FÁTIMA DIB HORTA/PREFEITO MUNICIPAL 

DE VÁRZEA GRANDE-MT

51173/5971-12.2002.811.0002/OSMARINA DE OLIVEIRA MOREIRA DA 

COSTA/SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE VÁRZEA 

GRANDE

52445/6574-85.2002.811.0002/GILSON MÁRCIO DA COSTA/PREFEITO 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

52497/6619-89.2002.811.0002/SEBASTIÃO DIAS DE OLIVEIRA, WILSON 

GARCIA PEREIRA/PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

81757/4183-55.2005.811.0002/TRLOG - LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO 

LTDA/PRESIDENTE DO DEP. EST. DE TRÂNSITO DO EST. DE MT 

-DETRAN/MT

9 2 0 9 3 / 1 8 0 1 - 5 5 . 2 0 0 6 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / L U P E R C I O  A U G U S T O  D E 

CAMPOS/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – MT

79101/1740-34.2005.811.0002/JURANDIR BRITO DA SILVA E 

OUTROS/PREFEITO DE VÁRZEA GRANDE

7 9 5 3 4 / 2 1 7 7 - 7 5 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / L E O N A R D O  M A I A 

PINHEIRO/DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNS. DE MATO GROSSO

88230/9225-85.2005.811.0002/ROSALIA PEREIRA DOS SANTOS/JOSÉ 

MARQUES BRAGA

95895/5397-47.2006.811.0002/WILSON QUARESMA RIBEIRO/DIRETOR DO 

DEP. EST. DE TRÂNSITO DO EST. DE MT

99602/9156-19.2006.811.0002/GLÓRIA MARIA ANTUNES/SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE V. GRANDE

99604 /9153 -64 .2006 .811 .0002 /MARIA  DE FÁT IMA D IAS 

SOUZA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE V. GRANDE

16048/6954-35.2007.811.0002/AVELAR DE CASTRO MIRANDA/DETRAN - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

79400/2053-92.2005.811.0002/ÂNGELA MARIA DE ARRUDA/EXMO. 

PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE MURILO DOMINGOS

81188/3712-39.2005.811.0002/VALTEMY JOSÉ DE SOUZA/MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE – MT

81797/4272-78.2005.811.0002/LUIS CLAUDIO JAQUES/DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

96544/6046-12.2006.811.0002/EDSON DANTAS DE OLIVEIRA/PRESIDENTE 

DO DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO DE MT- CIRETRAN-MT

9 7 4 9 2 / 6 8 6 5 - 4 6 . 2 0 0 6 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / M A R G A R E T H  M E N D O N Ç A 

CORDEIRO/PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

60429/6049-69.2003.811.0002/CLEIDEMAR MARTINS DA SILVA/UNIVAG 

CENTRO UNIVERSITARIO

45223/1077-90.2002.811.0002/ANA BEATRIZ BARBOSA/ENIO LUIS 

CALDART - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE VG

65820/1841-08.2004.811.0002/MÁRCIO LUCIANO LAZARINI/PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MT

69136/4293-88.2004.811.0002/JOSÉ APARECIDO DA SILVA/CIRETRAN DE 

VÁRZEA GRANDE (CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO)

101719/10794-87.2006.811.0002/LEANDRO TARGA LIMA/CORPO DE 

BOMBEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO

111381 /7020 -15 .2007 .811 .00 0 2 / G O N Ç A L I N A  B A R R O S  D A 

ROSA/PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

205549/1561-95.2008.811.0002/FRIMINAS -FRIGORIFICO MINAS GERAIS 

LTDA/GERENTE REGIONAL DA REDE CEMAT

107191/3186-04.2007.811.0002/ADILES MARIA MAGALHAES/PREFEITO 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT (SR. MURILO DOMINGOS)

81015/3517-54.2005.811.0002/NEIVA DAS NEVES SILVA/SENHOR 

SECRETARIO MUNICIPAL E COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE 

VÁRZEA GRANDE

95304/4844-97.2006.811.0002/VOLNELI OLIVEIRA DE QUELUZ/JOCINEIA 

CONCEIÇÃO MIRANDA

109260/5181-52.2007.811.0002/MARIA LÚCIA RIATO BEZERRA/PREFEITO 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

92402/2048-36.2006.811.0002/ATENAS JOGOS E DIVERSÕES 

LTDA/DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA DE VÁRZEA GRANDE-MT

19188/1690-81.2000.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/IPORA COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, MARIA APARECIDA DE 

LIMA, MARCOS ANTONIO DE LIMA
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114105/9557-81.2007.811.0002/JESIEL PAZ GONÇALVES/DIRETOR DO 

CIRETRAN MT

29888/7046-57.2000.811.0002/CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DE MT/MACEDO DE MEIRA & CIA 

LTDA,ALCIDES NAIM CAVALHEIRO DE MEIRA

29868/7025-81.2000.811.0002/CONSELHO REGIONAL DOS 

REPRESENTANTES COMERCIAIS DE MT/J.M. DE LIMA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA,JOVENIR MANOEL DE LIMA

34742/3431-25.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EDSON RIBEIRO DA SILVA

34978/3577-66.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MANOEL SEBASTIÃO DE CAMPOS

35758/4328-53.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE O. XAVIER

37081/5395-53.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DIRCEU DE CARVALHO TEIXEIRA

37401/5512-44.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SEBASTIAO ELIODORO

38100/10841-37.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOELIO B. F. GOMES

36479/5119-22.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PAULO SERGIO MATSUOKO

84271/6402-41.2005.811.0002/VAGNER MARTINS DA SILVA/MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE – MT

8 6 2 2 9 / 8 1 1 7 - 2 1 . 2 0 0 5 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / N A Z A R I O - C O M B U S T Í V E I S  E 

LUBRIFICANTES LTDA/GERENTE DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO EM VÁRZEA GRANDE

101935/10974-06.2006.811.0002/VANUZA QUARESMA RIBEIRO DE 

SOUSA/COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - 

MT

94263/3776-15.2006.811.0002/DOMINGOS SAVIO PEDROSO DE 

BARROS/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNIC. VÁRZEA GRANDE

207983/3792-95.2008.811.0002/VALDEMIL DIAS DE MIRANDA/PREFEITO 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

89994/308-43.2006.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/SUPERMERCADO MODELO LTDA,ALTEVIR PIEROZAN 

MAGALHAES,ALTAIR PIEROZAN MAGALHÃES

112833/8475-15.2007.811.0002/BARUC INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA – 

ME/POSTO FISCAL CORRENTES DA SECRETARIA DO ESTADO DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO

207630/3486-29.2008.811.0002/LOURDES DE FARIA/PREFEITO MUNICIPAL 

DE VÁRZEA GRANDE-MT

208116/3897-72.2008.811.0002/MIRIAM ESTELA DE SOUZA 

FREIRE/PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

80433/2955-45.2005.811.0002/TRLOG - LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO 

LTDA/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MATO GROSSO 

–DETRAN

91264/1022-03.2006.811.0002/ORCELINO PINTO DOS SANTOS/DIRETOR 

DO CIRETRAN DE VARZEA GRANDE

37643/3740-46.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GENIR RICARDINO CINTRA

250592/15861-91.2010.811.0002/INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO/L Q C DE LIMA- 

ME

260353/19348-69.2010.811.0002/MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT/NAIR PEDROSA DE MORAIS

260436/19385-96.2010.811.0002/MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT/ESPOLIO DE BENTO FERREIRA DE MORAIS

2 6 2 0 4 0 / 6 7 2 - 3 9 . 2 0 1 1 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / G L A D S O N  F E R N A N D O  D A 

SILVA/PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNEMAT

32231/1782-25.2001.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/M.M.C DA SILVA CONFECÇÕES LTDA E MARIA MARIANE 

CHASOT DA SILVA

260441/19372-97.2010.811.0002/MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO MT/ANTONIO JOÃO CALMON

35091/3444-24.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/NADIR EVANGELISTA CARDOSO

41513/9217-50.2001.811.0002/CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - XVI 

REGIAO/FRILIMA FRIGORIFICO SOUZA LTDA

260361/19356-46.2010.811.0002/MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT/JOSEFA ARCANJO DO NASCIMENTO MEDEIROS

260362/19359-98.2010.811.0002/MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO - MT/LEDUINA SARATE DA S. LOPES

13590/2429-88.1999.811.0002/INMETRO - INST. NACIONAL DE 

METROLOG. NORMAL. QUALID. INDUST/J. L. COSTA E CIA LTDA 

(SUPERM. MARTINS)

35816/3383-66.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GONÇALO FERREIRA LEITE

50913/5642-97.2002.811.0002/CONSELHO REG. DOS REPRES. COMER. 

DO ESTADO DE MATO GROSSO/MACEDO DE MEIRA & CIA LTDA,ALCIDES 

NAIM CAVALHEIRO DE MEIRA

57584/3238-39.2003.811.0002/INMETRO - INST. NACIONAL DE 

METROLOG. NORMAL. QUALID. INDUST/SAMARA COM. E REP. LTDA – ME

103399/12361-56.2006.811.0002/CLUBE ESPORTIVO OPERÁRIO 

VÁRZEA-GRANDENSE/PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – 

MT

113825/9311-85.2007.811.0002/ADEMAR DE PAULA GARCIA 

JUNIOR/DELEGADO DE POLÍCIA DA DELEGACIA DO JARDIM GLÓRIA

203888/14090-83.2007.811.0002/RODOLFO JORGE RODRIGUS DE 

ARRUDA/PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

204314/403-05.2008.811.0002/WILSON RUBIM DO AMARAL/PRONTO 

SOCORRO E HOSPITAL MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

207152/3097-44.2008.811.0002/REINALDO GOMES FERREIRA/JORGE 

CATARINO DE MORAES RIBEIRO

216128/11517-38.2008.811.0002/MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO/RONILDO B. SOUZA

64908/1068-60 .2004.811.0002/REINALDO QUEIROZ MOYA 

RIBEIRO/COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 

ESTADO DE MT

96521 /6055 -71 .2006 .811 .0002 /MARIA  F L O R I S A  M I R A N D A 

FERREIRA/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE V. GRANDE

2 0 7 3 2 0 / 3 2 7 3 - 2 3 . 2 0 0 8 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / I V A N A  M A R I A  B O R G E S 

FERRAZ/PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

218904/14303-55.2008.811.0002/TROPICAL PNEUS LTDA/SEC FAZENDA 

DE MATO GROSSO

207932 /3731-40 .2008 .811 .0002 /WARTENCIL  ANTONIO DE 

CAMPOS/PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – MT

73728/6667-77.2004.811.0002/JOÃO BATISTA DOS ANJOS/PREFEITO 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

108898/4680-98.2007.811.0002/INSTITUTO NACIONAL DE METROL 

NORMALIZ. E QUALID-INMETRO/AUTO POSTO NOVA DECADA LTDA

2 0 2 8 8 2 / 1 3 1 4 8 - 5 1 . 2 0 0 7 . 8 1 1 . 0 0 0 2 / N E I L A  G O N Ç A L V E S  D E 

CAMPOS/PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT (SR. MURILO 

DOMINGOS)

207981/3794-65.2008.811.0002/JOIRCE GONÇALINA LEMES 

VARGAS/PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE – MT

208386/4131-54 .2008.811.0002 /POMPEU DE AMORIM E 

OUTROS/SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

214816/10176-74.2008.811.0002/HELENO JOÃO PIOVEZAN/GERENTE DA 

COORDENADORIA DE ATENDIMENTO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS 

EXCEPCIONAIS

34840/4056-59.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ELIANE RIBAS DE SOUZA

35736/4868-04.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO VALENTIN CASSIN

36140/3258-98.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VALDIR JOSE BASSANI

36237/3236-40.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MIGUEL BATISTA DA SILVA

36403/5234-43.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE ALVES DOS SANTOS

36563/3285-81.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/ANA 

EMILIA DE AMORIM

36658/5339-20.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EDILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA

36698/5966-24.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LUZIA DE JESUS FERNANDES

36750/3179-22.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/IGREJA BATISTA NACIONAL REN. ESPIRITUAL

36887/3798-49.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/OSVALDO DE OLIVEIRA LARA

37319/6057-17.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/AMARO EDUARDO DE ARRUDA
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37465/6136-93.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA

37580/5441-42.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE GILMAR DA SILVA PIRES

37751/5812-06.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WOLNEY LEITE DE LIMA

38015/11409-53.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JULIÃO FERREIRA CAMPOS

38293/5644-04.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/IZABEL FERNANDES CAMPOS

38301/5641-49.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE ALFREDO DE ABREU

38353/5655-33.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAQUIM MARSAL MARCOS

38379/5625-95.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA SEBASTIANA DE JESUS RIBEIRO

38507/5587-83.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FIRMO P. DE FREITAS

38558/5676-09.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/RAIMUNDA MARIA FERNANDES

39003/4522-53.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MANOEL B. DA SILVA

42277/8608-67.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/HUMBERTO CASICAV A

42804/8249-20.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FATIMA SANTANA BENEVIDES

35198/4212-47.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARCELINO JOSÉ DA SILVA

35299/4123-24.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WARDEMIRO DELGADO BERTULIO

35949/3716-18.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITO FERNANDES LISBOA

35956/4704-39.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SILMARA LOPES DA COSTA FEITOSA

35979/4706-09.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CARLOS JOSÉ GEORGES

36005/4695-77.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOANIL DE OLIVEIRA MARTINS

36080/3874-73.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE MARIA DA SILVA

36769/4129-31.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SEVERO JOSE DA SILVA

36867/4261-88.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ISRAEL MENDONÇA DE OLIVEIRA

36872/4266-13.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/ANA 

BEATRIZ MARCONSINI DE SOUZA

37731/5793-97.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MANOEL ROSA DO NASCIMENTO

37917/3844-38.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VALTER TOSHIO SUEKANE

38241/6202-73.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WILSON OLIVEIRA GUIMARAES

38982/6684-21.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SANDRO NEGRETTI

38985/6681-66.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ACOTEL GONÇALINA DE MORAES

40594/8378-25.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CARLLOS ROBERTO R DE SOUSA

42701/8332-36.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITO SILVA OLIVEIRA

42890/8269-11.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/DAVI 

PERES

35113/3472-89.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO BATISTA SANTIAGO

35682/4722-60.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GUIMARAES PENNA LTDA

35988/4943-43.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MERQUIADES FERREIRA DA SILVA

36006/4696-62.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITO DA SILVA

37070/5384-24.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/RAIMUNDA PEREIRA CAVALCANTE

37456/6149-92.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE G. RODRIGUES NETO

37462/6155-02.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DEVANIL G. S. SANTOS

37557/5420-66.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO JOSE BONINI

37725/5787-90.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CARMEN MARIA SOARES

37952/5843-26.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/PAULO HANS STRANS

38038/11429-44.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MAHAMED IBRAIM CHARANEK

38249/6210-50.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/NELY DE SOUZA MARQUES FILHA

38582/5683-98.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA CLARA DA SILVA

40758/8507-30.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA HELOIZA DE ALMEIDA

42292/8623-36.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA

33126/2459-55.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO C. B. LAMARCA

35012/3610-56.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSINO MOREIRA DE SOUZA NETO

35138/3491-95.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO

35313/4043-60.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE ALVES DA SILVA

35912/3709-26.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/IPIRANGA MACHADO DA SILVA

35971/4935-66.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/ANA 

FILIPA DA COSTA

36166/4743-36.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SEBASTIANA SOARES DELGADO

36168/3888-57.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARCELO FRANCISCO DE ARAUJO

36201/3210-42.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/AUTO PEÇAS RIBEIRO

36312/3345-54.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VILMA LUCIA DE MORAES COUTO ALBIZZATI

36913/4152-74.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VILSO MARINI

37121/6008-73.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/TARCILA MATTOS DALTRO

37151/11341-06.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ADEMIR JESUS R. PEREIRA

37393/5496-90.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ERCY DE CAMPOS

37791/6165-46.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MATSUKO NISHIDA

38072/11447-65.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ARNALDO FERREIRA DO NASCIMENTO

38221/6173-23.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANGELA DA COSTA LEMES

38290/5675-24.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DOMINGOS ROJO

38352/6697-20.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BOLIVAR MESSIAS DA SILVA

38547/6832-32.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ELIZEU DIAS DO ESPÍRITO SANTO

38619/6865-22.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LIBRA FRANCISCA VICELO

38983/6685-06.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/JOEL 

RAMOS DOS SANTOS

42391/8576-62.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GILMAR CAETANO DE SOUZA

34843/4060-96.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/METELO CAMPOS IMÓVEIS LTDA

35106/3488-43.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/IT- 

CHICO MONTEIRO

35954/4957-27.2001.811.0002/FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT/AGRO PASTORIL OESTE S.A.
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36121/3892-94.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VANDERSI SELESTINIO MIRANDA

36232/3233-85.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GUSTAVO ARRUDA

36243/5171-18.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EVANGLINA ANSTACIA DE PAULA

36847/4274-87.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BATERIAS VANVEL

37076/5390-31.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA ROSA

37251/6104-88.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/OLINTO RIBEIRO DA SILVA

37308/5905-66.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MIGUEL SERALHERIA MOVEIS MT

37786/6161-09.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOÃO SANTANA GODOY DE CAMPOS

38035/11426-89.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOIR JOSE GOMES DA SILVA

38504/5584-31.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/ANA 

MARIA MARTINS

38725/6760-45.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FABIO ANTONIO FILIPINI

38828/5702-07.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VALDEMIR CAMPOS DOLACIO

40820/8652-86.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARCOS ANTONIO COSTA

35023/4384-86.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/SEVERINO DOMINGOS DANTAS

35195/4412-54.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ESPÓLIO DE BENEDITO BENTO DE CAMPOS CURADO

35945/4729-52.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MITON FRAGA DE MORAIS

36601/3308-27.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/FERNANDO CESAR BARACAT

37001/3804-56.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MANOEL BENEDITO DE MORAES

37342/5453-56.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIA AVELINA DE ARRUDA

37496/4238-45.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAQUIM MARQUES BATISTA

37689/11255-35.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ODETE NUNES DE AMARAL

37840/5756-70.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DOVILHO GARBIM

37912/3831-39.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/AMADEU PEREIRA PEIXOTO

38278/5671-84.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/IVO 

RODRIGUES

38401/3766-44.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ARMANDO RESLAM SALEM

38682/6740-54.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ZEFERINO DE PAULA

33129/2462-10.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DERALDO LOURENÇO SOARES

36354/5186-84.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/WALDIR CARDOSO RESENDE

37104/4296-48.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/NILA 

MARQUES DE ARRUDA

37290/5894-37.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GONÇALO PEREIRA DA SILVA

37325/6063-24.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE PEREIRA COSTA

37380/5486-46.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LEOVERGINO MANOEL DE BULHÕES

37559/5422-36.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARINA LEITE DA CUNHA

37843/3826-17.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/LINDOLFO SOARES DA SILVA

38132/11479-70.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOVENTINO ANTONIO DE SILVEIRA

38628/6748-31.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JANE MARIA DA SILVA MEDEIROS

38791/4545-96.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAQUIM PEDRO COELHO

38822/6613-19.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARIO CEZAR BETTIN

40659/8410-30.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VITALINA RODRIGUES DA SILVA

42606/8305-53.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GETULIO SAMPAIO ALCANTARA

38309/5648-41.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DEOCLIDES CASSOL

35247/4204-70.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO B. MAYER

35258/3997-71.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VANOIR DE MENEZES DA SILVEIRA

35301/4125-91.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DORCA MARIA DA SILVA

35770/4112-92.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITO B. DE ARRUDA

36252/3328-18.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/UNION PEÇAS PARA TRATORES LTDA

36727/4316-39.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITO LEITE DO ESPIRITO SANTO

37084/4286-04.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOAO ANTONIO DE JESUS

37188/11366-19.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOILCE FERREIRA SUMAN

37234/6117-87.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO ANTERO GABRIEL

37311/6070-16.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ADISON DE JESUS CAMARA

37846/5867-54.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE A. DE CAMPOS

37860/5716-88.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE FRANÇA

40751/8501-23.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GISLENE APARECIDA DA SILVA

33160/2475-09.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITO TAQUES

34715/3448-61.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DAGIOMAR SILVA NASARDELHA

35665/4823-97.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE DAVI DA FONSECA

35696/4881-03.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MARCIA HELENA

35931/4963-34.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/MECANICA CARREITEIRO

35997/4940-88.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE CICERO DOS SANTOS

36083/3866-96.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/DELIA CACERES NETTO

36109/5049-05.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ANTONIO CORREIA DA COSTA

36260/4763-27.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/TINTTELER ARAUJO PEREIRA

36421/5082-92.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/EDILZA BORGES MACIEL PINHEIRO

36546/3274-52.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ADELINA MARIA DA COSTA

37047/6035-56.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT/LUIS 

C. B. DE CAMARGO

37777/5766-17.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/OZIEL

37915/3842-68.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ELZA HARUMI MARUI

38261/6190-59.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/TEREZINHA FERNANDES ROJAS

38679/6737-02.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/BENEDITO DE MORAES JARDIM

38796/6627-03.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CELSO FRAGE

36097/3251-09.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/ALMALRI O. DE ARAUJO
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37317/6075-38.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/IVONE GONÇALVES

37336/5459-63.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE ELIAS VARSELLA

37554/5417-14.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CIRIACO G. DA SILVA

38364/6701-57.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/JOSE LUIZ DA SILVA

40600/8375-70.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/VARZEA GRANDE ADM DE IMÓVEIS

40666/8452-79.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/GREGORIA ALEXANDRINA DE CAMPOS

42511/8581-84.2001.811.0002/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - 

MT/CELSO FERREIRA DA SILVA

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 305995 Nr: 1730-09.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO NEY DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA R. 

WHELAN-Proc. Federal - OAB:1.381.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA HINTZE - 

OAB:21.489/MT

 Auos nº. 1730-09.2013.811.0002 – Cód. 305995

Proc. adm. cobrança de custa e taxa judiciaria

Vistos etc.

 Trata-se de pedido formulado por Mauro Ney da Cruz, requerendo a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita referente à custa processual 

e taxa judiciária do Processo nº. 1730-09.2013.811.0002 – Código: 

305995, tramitado perante a 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública 

desta Comarca.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil em seu art. 98, § 1º inc I, define 

os requisitos para a concessão da gratuidade das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Com finalidade de comprovar o direito pleiteado o requerente apresentou 

os documentos fls. 70/75, desse modo, verifica-se que o pedido 

encontra-se devidamente instruído com a documentação pertinente para 

embasar o pedido de gratuidade.

Assim, considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 

98 do CPC/2015, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita referente à 

custa processual e taxa judiciária, exclusivamente em relação a este 

pedido. Anote-se

Remeta o presente procedimento à Divisão de Arrecadação e 

Arquivamento para que tome as providências cabíveis.

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão servirá como comunicação/mandado (Ordem de Serviço n.º 

2/2017/DF).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 07 de fevereiro de 2020.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 89883 Nr: 10960-56.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ NAAMAN KHOURI - 

OAB:4920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON RODRIGUES SILVA 

NETO - OAB:43253-PE

 Autos n. 10960-56.2005.811.0002 - Cód. 89883

 Proc. adm. cobrança de custa e taxa judiciaria

Vistos etc.

 Trata-se de pedido formulado por Jesus Ferreira Lima, requerendo a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita referente à custa processual 

e taxa judiciária do Processo nº. 10960-56.2005.811.0002 – Código 89883, 

tramitado perante a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Várzea Grande-MT.

 Intimado para comprovar a alegada insuficiência financeira, o Requerente 

trouxe aos autos os documentos de fl. 106/113.

 Pois bem. O Código de Processo Civil em seu art. 98, § 1º inc I, define os 

requisitos para a concessão da gratuidade das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

 O Requerente apresentou os documentos de fl. 106/113, comprovando 

que o pedido encontra-se devidamente instruído com a documentação 

pertinente para embasar o pedido de gratuidade.

Assim, considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 

98 do CPC/2015, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita referente à 

custa processual e taxa judiciária, exclusivamente em relação a este 

pedido. Anote-se.

Remeta o presente procedimento à Divisão de Arrecadação e 

Arquivamento para que tome as providências cabíveis.

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da presente 

decisão servirá como comunicação/mandado (Ordem de Serviço n.º 

2/2017/DF).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 07 de fevereiro de 2020.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 603838 Nr: 22560-83.2019.811.0002

 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: LUIZ REI DE FRANÇA E SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER BATISTA GOMES 

NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, com fundamento na Lei n.º 

6.015/73 e demais legislações vigentes, o presente pedido e determino o 

Registro de Óbito de EDILBERTO DE SOUZA E SILVA, brasileiro, solteiro, 

pedreiro, não possuiu RG, CPF e Titulo de Eleitor, Portou a Certidão de 

Nascimento n° 148544 01 55 1969 1 00026 067 0008538-94 (Livro: A, 

Termo: 8538, Folha: 67V) e Carteira de Trabalho n° 16.452, Série n° 

00003-MT, filho de Inacia de Souza Silva e Luis Rei de França Silva, 

nascido no dia 15/12/1969, cujo óbito ocorreu no dia 23/02/1992, no Pronto 

Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande – MT, sendo a causa da 

morte relatada como Choque Hemorrágico, não deixou testamento 

conhecido, não deixou bens a partilhar e não deixou filhos e foi sepultado 

no Cemitério do Capão Grande no Município de Várzea Grande - MT, razão 

porquê RESOLVO o mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de 

Processo Civil.Dê ciência ao Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral da 

Comarca de Várzea Grande/MT, para que proceda ao registro. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Sem 

custas. P. R. I. Por medida de celeridade e economia processual, a cópia 

da presente decisão servirá como comunicação/mandado (Ordem de 

Serviço n.º 2/2017/DF).Várzea Grande - MT, 12 de fevereiro de 2020. 

Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 598257 Nr: 19472-37.2019.811.0002
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 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA FERREIRA DA SILVA GIANGARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA DA SILVA 

GIANGARELLI - OAB:25058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de 

restituição formulado na inicial por MARIA FERNANDA FERREIRA DA 

SILVA GIANGARELLI, referente à Guia nº 00577 e DETERMINO a 

restituição do valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), referente às Custas Judiciais, motivo porque EXTINGO O 

PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Comunique-se ao Departamento de 

Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça – TJ/MT para as 

providências.Sem condenação em custas e honorários advocatícios, pois 

incabíveis na espécie. Após, adotadas as providências supra, arquive-se 

com as cautelas de praxe.P.R.I.C.Várzea Grande - MT, 14 de fevereiro de 

2020. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1012681-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1012681-35.2019.8.11.0002; Valor causa: R$ 12.151,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALVARÁ JUDICIAL (1295)/[Seguro, Seguro]; Certifico que, nesta 

data junto a estes autos a resposta de Oficio n° 10/2020 enviado ao 

Consórcio Nacional Honda, ocasião em que intimo a parte autora a se 

manifestar no prazo legal VÁRZEA GRANDE, 19 de fevereiro de 2020 

SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES 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

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015630-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. C. (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GONCALVES DE MORAIS OAB - MT26606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. R. S. Z. (RECONVINDO)

 

(...) Diante do exposto, DECLARO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA deste Juízo para processar e julgar a presente ação, forte 

nos arts. 53, I, alínea "a" c/c 64 e 286, todos do CPC c/c art. 147, I, do ECA 

e, em consequência, determino a remessa dos autos a uma das Varas 

especializadas de Família e Sucessões da Comarca de PORTO VELHO/RO 

que, por ser o local onde reside o menor na companhia de sua genitora, é 

o foro competente para a apreciação e julgamento da ação (...)

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005600-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

ABRAHAO LUCAS ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARA SANTOS SEGALA (REQUERENTE)

JULIO ABRAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

THIAGO ABRAO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOAO CARLOS SEGALA (REQUERENTE)

ZAINE NASSARDEN DE CAMPOS SANTOS (REQUERENTE)

PHILIPE ABRAO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA EMILIA FERNANDES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DOUGLAS CARMONA OAB - MT751-O (ADVOGADO(A))

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, diante da resposta do oficio ao BB ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS S.A., id 19490960, manifeste a parte autora no prazo legal. 

19 de Fevereiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1018229-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. P. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. P. S. (REQUERIDO)

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- Processe-se em segredo 

de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). II- Considerando as circunstâncias e 

os fatos narrados no pedido inicial, os quais não fornecem elementos 

suficientes para a concessão do pleito liminar, visando ainda evitar 

reiteradas mudanças bruscas da situação fática consolidada a surtir 

grandiosos efeitos na vida pessoal da menor em mero juízo sumário de 

cognição, postergo a análise do pedido de guarda e regulamentação de 

visitas para depois de produzida a perícia técnica. III– Assim, dentro do 

poder geral de cautela, previsto no art. 297 do CPC, determino a realização 

de Estudo Psicológico e Social no domicílio do requerente e da parte 

requerida, sem prévio aviso, consoante o artigo 167 do ECA, aferindo as 

condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas 

para criação e educação da criança. Em laudo circunstanciado. Prazo dez 

(10) dias. IV- Cite-se a requerida, no endereço constante na inicial, 

intimando-a, no mesmo ato, para audiência de conciliação que designo 

para o dia 30/04/2020, às 13:30 horas, nos termos do art. 695, do 

CPC/2015. Intime(m)-se. V- Arbitro os alimentos provisórios no valor de 

30% do salário mínimo, devidos a partir da citação, devendo ser pago, 

todo dia 10 de cada mês, e creditado na conta a ser aberta em nome da 

genitora da(o) menor (Lei n.º 5.478/68, artigo 4º). VI- Oficie-se à Caixa 

Econômica Federal requisitando a abertura de uma conta poupança em 

nome da mãe da menor, para fins de depósito e movimentação dos 

alimentos. VII- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os 

dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia 

da petição inicial, assegurado ao requerido o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). VIII- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, do art. 334, do 

CPC/2015. IX- Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer 

das partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 

15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. X- 

Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 99, § 3º do CPC/2015. XI- Notifique-se o Ministério Público. XII- 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 326906 Nr: 23232-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDELSON MENDES DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB-MT23509E, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

UNIVAG - OAB:MT 10.604, EVANDRO TRINDADE DO AMARAL - 

UNIVAG - OAB:MT 12.043-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

I- Reitere-se a diligência determinada à fl. 128.

II- Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440656 Nr: 7107-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELAINE DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR DA SILVA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, mantivemos contato com o Perito nomeado, Dr. 

Ulisses Antônio Lemes do Prado - CRM/MT 3310, oportunidade em que foi 

agendada a perícia para o dia 02/04/2020, apartir das 08:00 horas da 

manhã.

Pelo exposto impulsiono os autos para intimação das partes, que deverão 

comparecer munidas de seus documentos pessoais e exames médicos já 

realizados no interditando.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 559322 Nr: 19905-75.2018.811.0002

 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: MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAB, GNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, mantivemos contato com o Perito nomeado, Dr. 

Ulisses Antônio Lemes do Prado - CRM/MT 3310, oportunidade em que foi 

agendada a perícia para o dia 02/04/2020, apartir das 08:00 horas da 

manhã.

Pelo exposto impulsiono os autos para intimação das partes, que deverão 

comparecer munidas de seus documentos pessoais e exames médicos já 

realizados no interditando.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318954 Nr: 15337-89.2013.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP, IDAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BARBOSA DE ABREU - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, mantivemos contato com o Perito nomeado, Dr. 

Ulisses Antônio Lemes do Prado - CRM/MT 3310, oportunidade em que foi 

agendada a perícia para o dia 12/03/2020, apartir das 08:00 horas da 

manhã.

Pelo exposto impulsiono os autos para intimação das partes, que deverão 

comparecer munidas de seus documentos pessoais e exames médicos já 

realizados no interditando.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420572 Nr: 22318-66.2015.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISDC, ASDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMEIRE DADONA - 

OAB:17.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, mantivemos contato com o Perito nomeado, Dr. 

Ulisses Antônio Lemes do Prado - CRM/MT 3310, oportunidade em que foi 

agendada a perícia para o dia 26/03/2020, apartir das 08:00 horas da 

manhã.

Pelo exposto impulsiono os autos para intimação das partes, que deverão 

comparecer munidas de seus documentos pessoais e exames médicos já 

realizados no interditando.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435999 Nr: 4642-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CUSTÓDIO DE 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 9.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, mantivemos contato com o Perito nomeado, Dr. 

Ulisses Antônio Lemes do Prado - CRM/MT 3310, oportunidade em que foi 

agendada a perícia para o dia 26/03/2020, apartir das 08:00 horas da 

manhã.

Pelo exposto impulsiono os autos para intimação das partes, que deverão 

comparecer munidas de seus documentos pessoais e exames médicos já 

realizados no interditando.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301376 Nr: 22119-49.2012.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIL LEITE DE CAMARGO, ANTONIO LEITE DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, mantivemos contato com o Perito nomeado, Dr. 

Ulisses Antônio Lemes do Prado - CRM/MT 3310, oportunidade em que foi 

agendada a perícia para o dia 12/03/2020, apartir das 08:00 horas da 

manhã.

Pelo exposto impulsiono os autos para intimação das partes, que deverão 

comparecer munidas de seus documentos pessoais e exames médicos já 

realizados no interditando.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280001 Nr: 23827-71.2011.811.0002

 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: BRAULINA DE SÁ E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELDA STEFANELLO - 

OAB:12352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 dias, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280638 Nr: 24565-59.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMBF, APBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDRIANGELO FONSECA - 

OAB:OAB/MT6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUREN DE ALMEIDA BARROS 

- OAB:8520, URIEL RODOLFO PIZZOLO - OAB:16.771

 Certifico que, devidamente intimada pelo DJE, decorreu “in albis” o prazo 

pra parte autora manifestar-se quanto aos pedidos de fls. 298/299, sem 

nenhuma manifestação. Razão pela qual, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora por meio de seu patrono para manifestar-se 

quanto ao andamento do feito, pelo prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 81449 Nr: 3969-64.2005.811.0002

 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: SAMIA BATISTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NILSON BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FLORIANO NUNES DIAS - 

OAB:OAB/MT 6089, LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - 

OAB:1760/MT, PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA - 

OAB:15.396/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Intimem-se os demais herdeiros habilitados nos autos, pessoalmente e 

por edital, a promoverem o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob 

pena de assim não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do 

ARTIGO 485, §1º DO CPC.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281600 Nr: 320-47.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPDN, SRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE MAIA BROETO - 

OAB:23948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSE NOGA - 

OAB:3.830/MT, LUIS CESAR MIRANDA BENCICE - OAB:25697/B

 Certifico que, conforme certidão de fls 186, decorreu o prazo da prisão 

do Executado, bem como, o prazo para a parte autora se manifetar. Ante o 

Exposto encaminho os autos a conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266850 Nr: 5975-34.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:MT 14.615, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - 

OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO VINICIUS MURARI 

MOTTA - OAB:14962, HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - 

OAB:19.612/MT, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - OAB:21417/O

 Certifico que, devidamente intimada pelo DJE, decorreu “in albis” o prazo 

para a parte autora manifestar-se, razão pela qual encaminho matéria para 

imprensa COM INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO 

AO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO PRAZO DE 05 DIAS.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105188 Nr: 1251-26.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAERSON JÚNIOR ESPIRITO SANTO FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAERSON FORTES FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jucelina Freitas Ribeiro 

Def.Pública - OAB:Def. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 dias, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298601 Nr: 19151-46.2012.811.0002

 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: KAIO JÚNIOR DA SILVA PINTO, MARINEI HELOISA 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JUNIOR DA SILVA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, devidamente intimada pelo DJE, decorreu “in albis” o prazo 

para a parte autora manifestar-se. Razão pela qual encaminho matéria 

para imprensa COM INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAÇÃO AO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO 

PRAZO DE 05 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389681 Nr: 5170-42.2015.811.0002

 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: LUIZ HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA MEDRADO LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:MT 4.099

 Certifico que, devidamente intimado pelo DJE, decorreu “in albis” o prazo 

para o requerido manifestar-se sobre o acordo. Pelo exposto intimo a 

parte autora para manifestar-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347288 Nr: 13676-41.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEIZE ANTONIA DA SILVA E SILVA, GISLAINY PEREIRA 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMAR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA DE FREITAS RIBEIRO - 

OAB:DEFENSORPÚBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 dias, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..
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E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294271 Nr: 14368-11.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDA, JSDA, FCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AACDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 dias, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315958 Nr: 12313-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSC, LFSC, GFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 dias, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222277 Nr: 2507-33.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HADMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE RODOLFO DE CARVALHO 

- OAB:18946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264-MT

 Certifico que, nesta data, foi formalizada a soltura do Executado no Banco 

Nacional de Mandado de Prisões, determinada pela MMª Juíza plantonista.

Pelo exposto, impulsiono os autos para intimar a Exequente a se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222718 Nr: 2950-81.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.V.O T. e outro rep. Por sua mãe SANDRA REGINA 

OLIVEIRA DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VANI TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Maria L. Plaviak - 

OAB:6893

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 dias, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68057 Nr: 3777-68.2004.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GOMES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO: OSMAR LEITE DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306, TASSIANA ABUD CHAUD - OAB:9377

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme requerido em fls 157, os autos encontram-se a 

disposição na secretaria no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259091 Nr: 18503-37.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDS, RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMGJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

OAB:DEFENSORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 dias, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273662 Nr: 16480-84.2011.811.0002

 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: WHDS, LUCIENE MARIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE GUANDALINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 dias, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 457720 Nr: 15327-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JWCDS, JDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 dias, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443742 Nr: 8687-21.2016.811.0002

 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: ADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 dias, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 536201 Nr: 7932-26.2018.811.0002

 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: PFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 30 dias, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398910 Nr: 10761-82.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVQS, RQFR, RCDQ, YQFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito 

encontra-se paralisado há mais de 1 (um) ano, a depender de 

providências única e exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339961 Nr: 7932-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTDSB, BSDSB, CDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 17.672, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:MT 11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLN DE 

BARROS FERREIRA - OAB:MT 8.777, ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

UNIVAG - OAB:OAB/MT 12.120, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - OAB:10604/MT, MICHELLE 

MARIE DE SOUZA - UNIVAG - OAB:OAB/MT 9439-A

 Certifico que, devidamente intimada pelo DJE, decorreu “in albis” o prazo 

para parte autora se manifestar quanto a resposta do oficio. razão pela 

qual encaminho matéria para imprensa COM INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO AO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO 

DO FEITO NO PRAZO DE 05 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394463 Nr: 8061-36.2015.811.0002

 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: PNSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE RADELISKI MIRANDA - 

OAB:13460, TAINA MIRANDA DE ALANTARA - OAB:15.783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO BULHÕES 

LEITE - OAB:

 Certifico que, devidamente intimada pelo DJE, decorreu “in albis” o prazo 

para parte autora se manifestar sobre a proposta de honorários 

apresentada pela perita nomeada. razão pela qual encaminho matéria para 

imprensa COM INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO 

AO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO PRAZO DE 05 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 226943 Nr: 7115-74.2009.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA ROMERO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUÑA - OAB:14818, SILVANA GOULART PEREIRA - OAB:9781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, devidamente intimada pelo DJE, decorreu “in albis” o prazo 

pra inventariante manifestar-s sobre o cálculo atualizado de fls.155, sem 

nenhuma manifestação. Razão pela qual, impulsiono os autos para que a 

inventariante se manifeste quanto ao andamento do feito, pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98990 Nr: 8462-50.2006.811.0002

 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: MARIA JOSÉ DE ARRUDA COIMBRA, Elza Maria Coimbra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO MERCEDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAN LINCOLN BARROS 

FERREIRA/UNIVAG/CURADOR - OAB:OAB/MT 8777, ALYSSON KNEIP 
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DUQUE - NÚCLEO DE PRÁTICA JURIDICA DO UNIVAG-CENTRO 

UNIVERSITÁRIO. - OAB:OAB/MT 6566, ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - UNIVAG - OAB:6357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, devidamente intimada pelo DJE, decorreu "in albis" o prazo 

de 5 ( cinco) dias para a inventariante prestar compromisso. Razão pela 

qual, impulsiono os autos para que a inventariante manifestar-se quanto 

ao andamento do feito, pelo prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 576134 Nr: 7377-72.2019.811.0002

 AÇÃO: Execução Extrajudicial de Alimentos->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCDLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE DE FREITAS SANTOS - 

OAB:16.417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante da diligência negativa, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora por meio de seu patrono a se manifestar no 

prazo legal.

Sentença

 

E DITAL

DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA

DE INTERDIÇÃO

PJe 1011027-47.2018.8.11.0002

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE AMORIM SILVA ALVES

INTERDITADA: MANOEL GONCALO DE

AMORIM SILVA

(SENTENÇA)

(...)Ante o exposto e pelo mais que dos autos constam, acolho o pedido e

DECRETO A INTERDIÇÃO total de MANOEL GONÇALO AMORIM SILVA, 

declarando-o

relativamente incapaz, na forma do artigo 4º, inciso Iii, do Código Civil e, de

acordo com o artigo 1.767, inciso i e seguintes do mesmo diploma legal, 

nomeio,

neste ato como curadora do interdito a Sra. Maria de Fátima de Amorim 

Silva

Alves, que deverá prestar compromisso por termo, em livro próprio. 

Consigno que

os limites da curatela não abrangem a disposição de bens móveis e 

imóveis do

interdito, dispensando-se a especialização de hipoteca legal. (...)

 

 EDITAL

DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA

DE INTERDIÇÃO

PJe 1004640-16.2018.8.11.0002

REQUERENTE: JOVELINA

BARBOSA DE CARVALHO

INTERDITADA: KELVIN

DOUGLAS DE CARVALHO BARBOSA 

(SENTENÇA)

(...) Ante o exposto e pelo mais que dos autos constam, acolho o pedido e

DECRETO A INTERDIÇÃO total de Kelvin Douglas de Carvalho Barbosa, 

declarando-o

relativamente incapaz, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de

acordo com o artigo 1.767, inciso i e seguintes do mesmo diploma legal, 

nomeio,

neste ato como curadora da interdita a Sra. JOVELINA BARBOSA DE 

CARVALHO, que

deverá prestar compromisso por termo, em livro próprio. Consigno que os 

limites

da curatela não abrangem a disposição de bens móveis e imóveis do 

interdito,

dispensando-se a especialização de hipoteca legal. (...)

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002953-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO RODRIGUES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES OAB - MT7089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR RODRIGUES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002953-33.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Para interrogatório do interditando, designo a data de 26 de Março de 

2020, às 15 horas e 30 minutos. Cite-se o interditando, fazendo constar do 

mandado a possibilidade de impugnação do pedido, no prazo de quinze 

dias, a contar do interrogatório (art. 756, do CPC). Considerando os fatos 

alegados e a necessidade de ampará-lo material e socialmente, bem ainda 

o laudo médico constante dos autos que evidencia que o requerido Julio 

César Rodrigues de Abreu, é portador de Síndrome de Down, se encontra 

estando incapaz de exercer os atos da vida (id. 28630718), antecipo 

parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, para o fim de 

nomear desde logo curador provisório do aludido interditando, seu irmão, o 

requerente Sr. Evandro Rodrigues de Abreu. Lavre-se termo de curatela 

provisória. A perícia médica será designada caso se revele necessária, 

mesmo porque o Estado não mais realiza as perícias e os médicos 

nomeados recusam a nomeação. Após a audiência supra designada, 

aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias eventual impugnação do pedido 

(art. 752, do CPC). Dê ciência ao Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019363-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. V. P. H. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO D CRISTIAN DA SILVA JULIANI OAB - MT22713/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. K. C. M. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1019363-06.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão e da certidão que designou 

audiência de ID 27297379 - Decisão 29423509 - Certidão Várzea 

Grande/MT, 19 de fevereiro de 2020. Nercy Anchieta/ Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016720-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. S. X. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. X. (REQUERIDO)

 

1016720-75.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 29298985 e da certidão 

que designou audiência de ID 29421159. Várzea Grande/MT, 19 de 

fevereiro de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011566-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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KARYNA KRUGUER GUIMARAES GUEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO RIBEIRO GUEDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT19794-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1011566-76.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - À(os) Advogados da Parte 

Autora para impugnar/contestar reconvenção no prazo legal. Várzea 

Grande/MT, 19 de fevereiro de 2020. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008618-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA DA ROCHA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES OAB - MT8843-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALICIO BENJAMIN KIST (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008618-98.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo 

emenda (id. 18421883- pág. 01/03). Retifique-se o polo passivo da ação. 

Discutida na doutrina e na jurisprudência a possibilidade de antecipação 

dos efeitos da tutela em pedido de cunho declaratório, uma vez que 

irreversível (art. 300, § 3º, do CPC), motivo pelo qual indefiro o pedido de 

reconhecimento de união estável initio litis. Citem-se os requeridos, por 

Oficial de Justiça e Carta Precatória, para, querendo, apresentar defesa 

no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar do mandado as 

advertências legais. Vindo aos autos a contestação, intime-se a parte 

autora para manifestação. Intime-se ainda a parte autora, através do seu 

Patrono, para encartar aos autos declarações de testemunhas com firma 

reconhecida, dando conta da união e o período. Observe-se o disposto no 

artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC. Em seguida, ao Ministério Público. Após, 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005045-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO GONCALO DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DA SILVA CUNHA (REU)

LÁRISSA DA SILVA CUNHA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LÁRISSA DA SILVA CUNHA OAB - 853.634.131-91 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1005045-18.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 25725408 e da certidão 

que designou audiência de ID 29438652. Várzea Grande/MT, 19 de 

fevereiro de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005045-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO GONCALO DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DA SILVA CUNHA (REU)

LÁRISSA DA SILVA CUNHA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LÁRISSA DA SILVA CUNHA OAB - 853.634.131-91 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1005045-18.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 25725408 e da certidão 

que designou audiência de ID 29438652. Várzea Grande/MT, 19 de 

fevereiro de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000455-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

ROGERIO MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

MARA MARIA JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

ROSANA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALVO PAULA E SILVA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000455-61.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Nomeio inventariante Sr. ROGÉRIO MARCOS DA SILVA, 

independentemente da lavratura de termo de qualquer espécie. Deve o 

Inventariante cumprir o que dispõe os artigos 659 e seguintes do CPC: Art. 

659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da 

lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 

663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de 

adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a 

sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o 

formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, 

serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. 

Art. 660. Na petição de inventário, que se processará na forma de 

arrolamento sumário, independentemente da lavratura de termos de 

qualquer espécie, os herdeiros: I - requererão ao juiz a nomeação do 

inventariante que designarem; II - declararão os títulos dos herdeiros e os 

bens do espólio, observado o disposto no art. 630; III - atribuirão valor aos 

bens do espólio, para fins de partilha. Art. 661. Ressalvada a hipótese 

prevista no parágrafo único do art. 663, não se procederá à avaliação dos 

bens do espólio para nenhuma finalidade. Art. 662. No arrolamento, não 

serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 1o A taxa 

judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos 

herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor 

diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados 

ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O imposto de 

transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser 

a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas 

aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. Art. 663. A 

existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha 

ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o 

pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de bens será realizada 

pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente 

notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação 

dos bens a serem reservados. Art. 664. Quando o valor dos bens do 

espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário 

processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante 

nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, 

apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do 

espólio e o plano da partilha. § 1o Se qualquer das partes ou o Ministério 

Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá 

laudo em 10 (dez) dias. § 2o Apresentado o laudo, o juiz, em audiência 

que designar, deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as 

reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas. § 3o 

Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante e 

pelas partes presentes ou por seus advogados. § 4o Aplicam-se a essa 

espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do art. 672, 
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relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária 

e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 

5o Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às 

suas rendas, o juiz julgará a partilha. Art. 665. O inventário 

processar-se-á também na forma do art. 664, ainda que haja interessado 

incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. Art. 

666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos 

valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980. Art. 667. 

Aplicam-se subsidiariamente a esta Seção as disposições das Seções VII 

e VIII deste Capítulo. Após as providências que cabem aos interessados, 

certifique-se a respeito do recolhimento dos impostos devidos, bem como 

a juntada da certidão negativa de débito da Fazenda Pública Municipal, 

Estadual e Federal atualizadas. Remeta-se o feito à Procuradoria do 

Estado, em virtude do que prevê o § 2º, do art. 659, do CPC. Em seguida, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001972-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - MT15747-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA PEREIRA PINTO (REU)

MARINETE PEREIRA PINTO (REU)

MARLY PEREIRA DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - MT15747-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1001972-43.2016.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Ao Advogado da Parte 

Autora para cumprir integralmente a decisão de ID 19676118, no prazo de 

05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 19 de fevereiro de 2020. Edith Garcia 

Analista Judicial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 389390 Nr: 4947-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IACL, NCCL, HCL, CCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 21.589

 VISTOS etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

 A Defensoria Pública, que assiste a parte credora, diante das tentativas 

improdutivas de contato com sua assistida (fls. 119 e 120), requereu a 

suspensão do feito (fls. 121).

O Ministério Público se opôs ao pedido e pugnou pela extinção do 

processo sem resolução do mérito (fls. 123).

Assim sendo, da desídia da parte exequente em prosseguir com o feito, 

não há alternativa a não ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

 P. R. I.

Isento de custas.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 12 de Fevereiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 380967 Nr: 27468-62.2014.811.0002

 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: ESRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU E 

LIMA - OAB:OAB/MT 17.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Ramalho - 

OAB:OAB-MT 24405, Elenice Schmidt Batista - OAB:OAB- MT 16790, 

RAUL COELHO CURVO - OAB:11732/MT

 Processo nº. 27468-62.2014.811.0002.

Código nº. 380967.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens.

Sentença proferida às fls. 238/246.

Publicação da intimação da sentença para as partes via DJE, em data de 

13/12/2019 (fls. 247/248).

Juntada de substabelecimento, sem reservas de poderes, pelo Patrono do 

requerido em data de 29/01/2020 (fls. 249/252).

Certidão de trânsito em julgado às fls. 253.

 Juntada de Malote Digital oriundo da Secretaria da Quarta Câmara de 

Direito Privado do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com despacho da 

MD. Relatora determinando o encaminhamento do Recurso de Apelação 

interposto equivocadamente naquela instância para este Juízo e o 

cancelamento da distribuição em grau recursal (fls. 254/267).

Certidão de intempestividade do recurso interposto (fls. 268).

É o breve relatório.

DECIDO.

Considerando que é o e. Tribunal de Justiça que analisa os requisitos da 

admissibilidade do recurso, intime-se a parte contrária para apresentar 

contrarrazões de recurso (art. 1.010, § 1º, do CPC).

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).

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 13 de Fevereiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325083 Nr: 21468-80.2013.811.0002

 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: NILZA TAKAHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEDIR PEREIRA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERLEN CRISTINE PEREIRA 

KOCH - OAB:8428/MT

 Certifico que, foi deferido o pedido de desarquivamento pelo prazo de 30 

(trinta) dias, , se nada for requerido retorno ao arquivo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 325415 Nr: 21803-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJVH, RLH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carminha Aparecida 

Visquetti - OAB:14978, CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - 

OAB:19625/O, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA UNIVAG - OAB:

 Ante o exposto, considerando que os alimentos foram fixados quando a 

infante contava 10 anos de idade (fls. 12 e 13) -, o que sugere pagamento 

irregular ou nenhum pagamento -, e que, no curso do processo, 

passaram-se mais seis anos sem pagamento da pensão, com elevação 

substancial do débito, PRORROGO a prisão civil do executado por mais 15 
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dias.Intimem-se as partes, por seus Advogados, o Ministério Público e a 

autoridade policial, com urgência.Cumpra-se.Várzea Grande, 17 de 

Fevereiro de 2020. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320470 Nr: 16872-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:MT 14.282, RENAN DOMINGUES BARROS - OAB:MT 18.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA 

RONDON - OAB:8932

 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do 

NCPC., abro vistas: intimar as partes para que no przo de 10 (de) dias dê 

andamento ao feito,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 567560 Nr: 2623-87.2019.811.0002

 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: JRDMC, JADC, GLDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGOR OLIVEIRA FAGUNDES - 

OAB:44076/PR, JOÃO PAULO COSTA FARIA - OAB:90814/OAB PR, 

LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS - OAB:22298/O

 Processo nº. 2623-87.2019.811.0002.

Código nº. 567560.

VISTOS etc.

Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões de 

Cascavel/PR (fls. 179verso), para que proceda também a oitiva da 

requerida Nivea Elizete Liell, na audiência designada para a data de 

10/03/2020, às 13 horas e 30 minutos para a oitiva das testemunhas por si 

arroladas.

Comunique-se ao Juízo de Marechal Cândido Rondon/PR acerca do 

decurso do prazo sem o recolhimento da diligência da carta precatória 

pela requerida, mesmo devidamente intimada por seu patrono (fls. 188/189 

e 191/192).

Intime-se.

Cientifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 17 de Fevereiro de 2020kjm .

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 453459 Nr: 13423-82.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCFP, MPVDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:

 ...cite-se o executado, por carta precatória, para, no prazo de 03 (três) 

dias, pagar o débito alimentar, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão de 01 (um) a 03 (três) 

meses (art. 528, § 3º do CPC). O executado deverá ser cientificado de 

que no valor do débito deverão ser incluídas as prestações que se 

vencerem até o efetivo pagamento. Nesse sentido o art. 290, do CPC e a 

súmula 309, do c. Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao rito da 

expropriação, cite-se o executado, pessoalmente, por carta precatória, 

para efetuar o pagamento do valor da condenação da pensão alimentícia, 

em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de dez por cento sobre o valor 

devido, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação 

(art. 523, do CPC). Deve constar do mandado que uma vez vencido o 

prazo e não pago o débito, no montante inicial deverá ser acrescido a 

multa de 10% do valor impago (observado o disposto no § 1º, do art. 523, 

do CPC, se for o caso), com posterior expedição de mandado de penhora 

e avaliação (art. 523, § 3º, do CPC). Arbitro honorários advocatícios em 

10% do valor da causa, sendo o montante reduzido de metade caso 

ocorra o pagamento no prazo acima estabelecido (art. 827, do CPC). (...) 

Oficie-se à Caixa Econômica Federal requisitando informação a respeito 

de saldo de FGTS em favor do devedor. Havendo, de imediato, deve ser 

procedida a transferência do saldo, até o valor em execução, para conta 

judicial. O bloqueio não deverá ocorrer se o montante for inferior a 30% do 

valor da dívida. Anote-se no ofício que se trata de Cumprimento de 

Sentença, eis que o executado encontra-se inadimplente com a verba 

alimentar. Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do 

CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 13 de 

Fevereiro de 2020.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 61046 Nr: 6615-18.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTENOR FADINI - 

OAB:3017/MT, DOLORES CRUZ ROSELLI - OAB:MT 9.528

 Processo nº. 6615-18.2003.811.0002.

Código nº. 61046.

VISTOS etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

Intime-se a parte exequente para manifestar nos autos acerca do petitório 

do patrono Dr. Carlos Garcia de Almeida às fls. 390/372.

Sem prejuízo da determinação acima, oficie-se à SAD para que encaminhe 

a este Juízo os três últimos holerites da executada, bem para que informe 

os valores recebidos pela devedora à título de pensão de Henrique 

Praxedes Honorato Rodrigues, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o aporte das informações, dê vistas a credora.

Após, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 13 de Fevereiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388174 Nr: 4191-80.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDM, FDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDÃO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gevanisio Alves Presentino 

Junior - OAB:10953/MT, Lidiane Lemes de Campos - OAB:25569/MT

 Certifico que conforme determinação designo o dia 16/MARÇO/2020 Às 

15hora spara a realização da audiencia de conciliação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 237297 Nr: 17116-21.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSS, SADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ROS ORTIS JÚNIOR - 

OAB:5.246/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JÚNIOR - OAB:5645, SILVANA NOVAES SANTOS - OAB:17644/O

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, 

do CPC.P. R. I.Requisite-se confirmação a respeito da suspensão dos 

descontos em folha de pagamento, dos 20% do salário do devedor, 

cobrados para quitação dos valores em execução nestes autos.Isento de 

custas.Após o trânsito em julgado, e a confirmação acima, ao arquivo, 

com baixa na Distribuição.Solicite-se a informação via 

e-mail.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 14 de Fevereiro de 

2020.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 439085 Nr: 6310-77.2016.811.0002

 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: SMSL, MASL, MSL, ARSLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, cumpridos os requisitos previstos em Lei, HOMOLOGO, 

POR SENTENÇA, com fundamento no art. 2.015, do Código Civil, e art. 659, 

do Código de Processo Civil, a manifestação de vontade dos envolvidos, 

relativa aos bens imóveis e valores deixados pelo “de cujus” (fls. 72/73), 

salvo erros ou omissões, ressalvados os direitos de terceiros.P. R. 

I.Isentos de custas, eis que defiro a AJG (fls. 06).Transitada esta em 

julgado, expeça-se carta de adjudicação dos imóveis e alvará judicial para 

saque do título de capitalização à viúva meeira Sra. Sônia Maria Soares 

Lima, na forma requerida.A seguir, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 14 de Fevereiro de 

2020. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432465 Nr: 2437-69.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE LIMA DE SOUZA - 

OAB:15.924., JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - 

OAB:21.300

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intiamr a parte autora, para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 550946 Nr: 37510-82.2016.811.0041

 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: ANGELA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO EUSTAQUIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, JUCIANE PEREIRA LIMA - OAB:MT 17.763/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graziella A. Rodrigues 

Coutinho Cathalat - OAB:12336, MONIQUE ABREU GAMA - OAB:12716

 Processo nº. 37510-82.2016.811.0002.

Código nº. 550946.

VISTOS etc.

Providencie-se o apensamento do presente feito ao Processo nº. 

2211-98.2015.811.0002. Código nº. 385283, mencionado às fls. 357.

Após, cite-se o requerido, por Oficial de Justiça, para, querendo, 

apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar do 

mandado as advertências legais.

Vindo aos autos a contestação, intime-se a parte autora para 

manifestação.

Observe-se o disposto no artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC.

 Em seguida, ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 17 de Fevereiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 25730 Nr: 4493-37.2000.811.0002

 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: GVDSPMMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI MELO MOREIRA - 

OAB:2626/MT, SOLANGE REGINA ALVES DE LIMA - OAB:OAB/MT 

6424-B

 Processo nº. 4493-37.2000.811.0002.

Código nº. 25730.

VISTOS etc.

Acolho o pleito do Ministério Público de fls. 296.

Oficie-se o Juízo da 3ª Vara de Família desta comarca solicitando cópia 

integral acerca do processo n.º 312/04.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 17 de Fevereiro de 2020.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294321 Nr: 14417-52.2012.811.0002

 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: ROGERIO FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROOSEWELT FERRARI, RODRIGO 

FERRARI, JOÃO VICTOR GOMES FERRARI, ROSELI HORTOLAN FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216, Rafaella 

Lory da Silva e Silva - OAB:MT 12.445, SONIA REGINA DE LIMA 

VILELA - OAB:15971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANT 

- OAB:12.120/MT, CLAUDISON RODRIGUES - OAB:OAB/MT 9.901, 

CLAUDISON RODRIGUES - OAB:MT 9.901, EBER MILTON DA SILVA 

SOARES - OAB:MT 13.802, EMILIA A. DE ASSUNÇÃO SILVA - OAB:MT 

25.524/O, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - UNIVAG - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste nos autos, com relação ao herdeiro naõ localizado 

para citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393448 Nr: 7469-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCPNF, MMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE METELO - 

OAB:17.539, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15961/MT, GERCELENE 

FERNANDES PINTO - OAB:17034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do 

NCPC., abro vistas: intimar a parte autora, para que no prazo de 10 (dez) 

dias dê andameno a feito, sob pena de extinção

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 235454 Nr: 15385-87.2009.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHD, NGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO 

- OAB:18188, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS REIS - OAB:12803/O

 VISTOS etc.

Diante do acordo entabulado entre as partes de transferência da guarda 

do adolescente para o genitor, bem ainda a desistência da presente ação 

de execução de alimentos pela genitora (fls. 304/305), diga o Ministério 

Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94132 Nr: 3641-03.2006.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W-RMCSDB, WBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:MT/ 9996

 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do 

NCPC., abro vistas: intiamr a aprte autora, para que no prazo de 10 (dez) 

dias dê andamento ao feito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91212 Nr: 996-05.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A-RMHMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:

 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do 

NCPC., abro vistas: intimar a parte autora, para que no prazo de 10 (dez) 

dias dê andameno a feito, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 550946 Nr: 37510-82.2016.811.0041

 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: ANGELA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO EUSTAQUIO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, JUCIANE PEREIRA LIMA - OAB:MT 17.763/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graziella A. Rodrigues 

Coutinho Cathalat - OAB:12336, MONIQUE ABREU GAMA - OAB:12716

 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do 

NCPC., abro vistas:

 ( x) Impugnar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400129 Nr: 11388-86.2015.811.0002

 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: AGNA SILVA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ORDLANDO FRANCISCO DE 

ASSIS, ORLANDO PAIVA DE ASSIS, RAYANE EVELYN PAIVA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15136, PRISCILA ZILIANI - OAB:21552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALENCAR SILVA 

ABRAO DE OLIVEIRA - OAB:21689/O

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intiamr a parte autora atrvaés de seu advogado 

para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste, nos autos requerendo o 

que de direito sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 352738 Nr: 17824-95.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKDP, JOCICLÉIA VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVONEI FORTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT 17573, MARIZA RIVAROLA ROCHA - OAB:5896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 17824-95.2014.811.0002.

Código nº. 352738.

VISTOS etc.

 Trata-se de Ação de Execução de Alimentos.

 Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que o feito encontra-se 

paralisado por falta de andamento dado pela parte Exequente, pois, 

mesmo com a sua intimação pessoal acostada às fls. 120, e mesmo 

devidamente intimada através de seus procuradores fls. 117/118, 

quedou-se inerte.

O Ministério Público, instado a se manifestar pugnou pela extinção do 

processo sem resolução do mérito (fls. 124).

A credora concordou com a sua extinção do feito (fls. 125/126).

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 775, 

do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 34).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 28 de Janeiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380967 Nr: 27468-62.2014.811.0002

 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: ESRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU E 

LIMA - OAB:OAB/MT 17.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Ramalho - 

OAB:OAB-MT 24405, Elenice Schmidt Batista - OAB:OAB- MT 16790, 

RAUL COELHO CURVO - OAB:11732/MT

 Processo nº. 27468-62.2014.811.0002.

Código nº. 380967.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens.

Sentença proferida às fls. 238/246.

Publicação da intimação da sentença para as partes via DJE, em data de 

13/12/2019 (fls. 247/248).

Juntada de substabelecimento, sem reservas de poderes, pelo Patrono do 

requerido em data de 29/01/2020 (fls. 249/252).

Certidão de trânsito em julgado às fls. 253.

 Juntada de Malote Digital oriundo da Secretaria da Quarta Câmara de 

Direito Privado do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com despacho da 

MD. Relatora determinando o encaminhamento do Recurso de Apelação 

interposto equivocadamente naquela instância para este Juízo e o 

cancelamento da distribuição em grau recursal (fls. 254/267).

Certidão de intempestividade do recurso interposto (fls. 268).

É o breve relatório.

DECIDO.

Considerando que é o e. Tribunal de Justiça que analisa os requisitos da 
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admissibilidade do recurso, intime-se a parte contrária para apresentar 

contrarrazões de recurso (art. 1.010, § 1º, do CPC).

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).

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 13 de Fevereiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 257532 Nr: 15660-02.2010.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO VANDERLINA CAETANO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACILMAR RODRIGUES DE MORAES, 

JACILMAR RODRIGUES DE MORAES JUNIOR, ERIKA PATRICIA DE 

MORAES, SEGURADORA MAPFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5.201-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SHNEIDER - 

UNIVAG - OAB:MT 8117, UNIVAG-NÚCLEO DE PRÁTICA JURIDICA - 

OAB:

 Processo nº. 15660-02.2010.811.0002.

Código nº. 257532.

 VISTOS etc.

Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 227.

Em seguida, arquive-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 18 de Fevereiro de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002811-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. R. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA OAB - MT25124/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO 1002811-97.2018.8.11.0002. AÇÃO DE DIVÓRCIO. 

REQUERENTE: ALESSANDRO VIEIRA. REQUERIDA: SANDRA MARIA 

ROSIAK VIEIRA. Vistos, Consoante o pedido de ID. 22029224 e face aos 

elementos de que disponho e ainda por não constar nos autos qualquer 

comprovação dos rendimentos do genitor da infante, arbitro alimentos 

provisórios, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da intimação do 

requerente, depositados em conta bancária a ser indicada pela genitora da 

criança. Apesar de estarem acostados aos autos contestação (ID. 

18974455), impugnação (ID. 19778980) e manifestação do Ministério 

Público (ID. 20386594), verifico que até a presente data não foi designada 

Audiência de Conciliação, contudo, uma vez que os autos encontram-se 

aptos a serem instruídos e tendo em vista a divergência alardeada nas 

peças de defesa e réplica já elencadas, determino a intimação das partes 

a fim de que compareçam à audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento que designo para o dia 07/4/2020, às 15 horas, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência da parte autora em 

extinção e arquivamento do processo e da parte requerida em confissão e 

revelia. Fixo como ponto controvertido o valor dos alimentos e a partilha 

dos bens. As partes são legítimas, estão bem representadas e não há 

preliminares a serem analisadas, assim, dou o feito por saneado. 

“Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer 

em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. Ciência ao MP. 

Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002811-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. R. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA OAB - MT25124/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO 1002811-97.2018.8.11.0002. AÇÃO DE DIVÓRCIO. 

REQUERENTE: ALESSANDRO VIEIRA. REQUERIDA: SANDRA MARIA 

ROSIAK VIEIRA. Vistos, Consoante o pedido de ID. 22029224 e face aos 

elementos de que disponho e ainda por não constar nos autos qualquer 

comprovação dos rendimentos do genitor da infante, arbitro alimentos 

provisórios, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário 

mínimo, pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da intimação do 

requerente, depositados em conta bancária a ser indicada pela genitora da 

criança. Apesar de estarem acostados aos autos contestação (ID. 

18974455), impugnação (ID. 19778980) e manifestação do Ministério 

Público (ID. 20386594), verifico que até a presente data não foi designada 

Audiência de Conciliação, contudo, uma vez que os autos encontram-se 

aptos a serem instruídos e tendo em vista a divergência alardeada nas 

peças de defesa e réplica já elencadas, determino a intimação das partes 

a fim de que compareçam à audiência de Conciliação, Instrução e 

Julgamento que designo para o dia 07/4/2020, às 15 horas, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência da parte autora em 

extinção e arquivamento do processo e da parte requerida em confissão e 

revelia. Fixo como ponto controvertido o valor dos alimentos e a partilha 

dos bens. As partes são legítimas, estão bem representadas e não há 

preliminares a serem analisadas, assim, dou o feito por saneado. 

“Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer 

em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. Ciência ao MP. 

Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1012811-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. M. (REQUERENTE)

C. S. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012811-25.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CRISTIANY SANTOS SILVA 

MOTA, MARCELO PEREIRA MOTA Vistos, etc. Os requerentes supra, 

qualificados na inicial, juntando a competente documentação, ingressaram 

com o presente pedido. Tentada a conciliação, resultou frutífera. É o 

relatório. Fundamento e decido. Satisfazendo os requerentes os requisitos 

previstos na lei n º 6.515/77, regulares as cláusulas da avença, bem como 

nos termos do artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, HOMOLOGO o 

acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, restando os 

requerentes consensualmente divorciados. Isento de custas. Transitada 

em julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem 

necessários para averbação junto aos ofícios competentes, devendo 

constar que a cônjuge varoa voltará a usar o nome de solteira, qual seja 

CRISTIANY SANTOS SILVA. Publicada em audiência, saem os presentes 

intimados. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO
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Processo Número: 1008789-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAFAEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDIAN CAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo PJE – 1008789-21.2019.8.11.0002 AUTOR: JOÃO 

RAFAEL FERREIRA DA SILVA REQUERIDA: MIDIAN CAO DA SILVA, AÇÃO 

DE DIVÓRCIO VISTOS, ETC. Trata-se de ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO 

CUMULADO COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS, ajuizada por JOÃO 

RAFAEL FERREIRA DA SILVA, em face de MIDIAN CAO DA SILVA, todos 

qualificados nos autos. As partes protocolaram pedido de desistência da 

ação, nas petições de IDs n. 24703072 e 25378055, informando que 

compuseram em processo que tramitou perante a Segunda Vara 

Especializada de Família e Sucessões dessa Comarca, cópia do acordo 

encartado no documento de ID n.24704939 E o relato. Decido. A 

desistência da ação é ato que pode ser apresentado até a sentença, 

conforme previsão do artigo 485, § 5°, do Código de Processo Civil e, na 

ausência da contestação, independe de manifestação do requerido (§ 4º, 

artigo 485, do mesmo codex). Pelo exposto, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada 

(artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil) e JULGO 

EXTINTO o feito, com supedâneo no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Sem honorários. P.I.C. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008789-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAFAEL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDIAN CAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA Processo PJE – 1008789-21.2019.8.11.0002 AUTOR: JOÃO 

RAFAEL FERREIRA DA SILVA REQUERIDA: MIDIAN CAO DA SILVA, AÇÃO 

DE DIVÓRCIO VISTOS, ETC. Trata-se de ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO 

CUMULADO COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS, ajuizada por JOÃO 

RAFAEL FERREIRA DA SILVA, em face de MIDIAN CAO DA SILVA, todos 

qualificados nos autos. As partes protocolaram pedido de desistência da 

ação, nas petições de IDs n. 24703072 e 25378055, informando que 

compuseram em processo que tramitou perante a Segunda Vara 

Especializada de Família e Sucessões dessa Comarca, cópia do acordo 

encartado no documento de ID n.24704939 E o relato. Decido. A 

desistência da ação é ato que pode ser apresentado até a sentença, 

conforme previsão do artigo 485, § 5°, do Código de Processo Civil e, na 

ausência da contestação, independe de manifestação do requerido (§ 4º, 

artigo 485, do mesmo codex). Pelo exposto, HOMOLOGO por sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada 

(artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil) e JULGO 

EXTINTO o feito, com supedâneo no artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas. Sem honorários. P.I.C. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001528-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. R. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. S. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1001528-39.2018 – PJE AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO CUMULADO COM ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA. Vistos. 

Retifique-se o nome da Ação junto ao sistema PJE, fazendo-se constar 

como “Ação de Divórcio Litigioso”. Cumpra-se cota ministerial ID. 

22981852; eis que a acolho. Intime-se o requerido, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos acerca da petição do ID. 

21349180. Após, manifestem-se as partes no mesmo prazo acima citado, 

acerca do relatório do estudo psicossocial (ID. 15300763), bem como 

especifiquem de forma justificada, as provas que pretendem produzir, 

conforme o que preceitua os artigos 369 e 370 do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de julgamento antecipado do mérito. Às providências. 

Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito 

L

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013987-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIA EVARISTO GENARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLACIR ANTONIO EVARISTO SANT ANA OAB - RO287 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELSIO VITORIO GENARI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. 1013987-39.2019.8.11.0002 AÇÃO DE 

INVENTÁRIO. REQUERENTE: EVANIA EVARISTO GENARI. Vistos, Trata-se 

de AÇÃO DE INVENTÁRIO formulada por EVANIA EVARISTO GENARI, 

consoante o falecimento de seu esposo HÉLSIO VITÓRIO GENARI, 

ocorrido em 30/08/2014 (ID. 24595819). Por força de decisão proferida 

pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol – SP (Declínio de 

Competência), os autos foram remetidos a essa Vara Especializada (ID. 

24595819). Recebidos os autos por esse Juízo, foi deferida a gratuidade 

de justiça pleiteada e nomeada inventaria a cônjuge superveniente 

(EVANIA EVARISTO GENARI – ID. 24907137). Em nova manifestação (ID. 

26387880 e ID. 2638881) a Inventariante informa que foi proferido acórdão 

pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do 

Recurso de Agravo de Instrumento n. 2222465-24.2019.8.26.0000 

determinando que o Juízo da 2ª Vara de Mirassol processe e julgue o 

presente inventário. Assim, diante da decisão proferida pelo TJ-SP, 

determino o retorno dos autos à 2ª Vara de Mirassol - SP, para regular 

processamento do feito, procedendo-se as baixas de estilo. Às 

providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020554-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. C. U. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. P. M. (REU)

G. A. M. U. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO Processo. n. – 1020554-86.2019 - PJE AÇÃO REVISIONAL DE 

ALIMENTOS. Vistos, Considerando-se que os alimentos são pagos em 

favor de GUSTAVO ALE MOTA UNTAR, filho do autor, intime-se-o, para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, (Artigo 319, II do 

Código de Processo Civil), retificando o polo passivo da demanda, sob 

pena de indeferimento do pedido. Intimem-se as partes. Ás providências. 
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Várzea Grande – MT. Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito L

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010430-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. G. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE GOMES DA SILVA OAB - 049.024.701-60 (REPRESENTANTE)

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICO MATOS GOMES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO 1010430-44.2019.8.11.0002. AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. 

REQUERENTE: M. C. G. D. S., representado por sua genitora CRISLAINE 

GOMES DA SILVA. REQUERIDO: ERICO MATOS GOMES. Vistos. Trata-se 

de Embargos de Declaração opostos por M. C. G. D. S., representado por 

sua genitora CRISLAINE GOMES DA SILVA, já qualificado nos autos, 

alegando que a Decisão Embargada (ID. 23671122) é omissa, vez que 

deixou de apreciar o pedido referente à fixação de alimentos provisórios 

no valor correspondente a 30% (trinta por cento do salário mínimo). Alega 

que o requerente propôs a presente ação objetivando, em sede de liminar, 

a concessão de alimentos provisionais equivalentes a 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo e que ao receber a inicial, o Juízo limitou-se 

designar audiência de conciliação, nada manifestando quanto ao pedido 

de alimentos provisionais formulado. Esclarece que no caso posto, o 

requerente entende que a decisão impugnada padece de omissão vício 

que justifica a interposição dos embargos. Ao final pede o acolhimento dos 

presentes embargos de declaração (ID. 24214716). Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração, a teor do 

que prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis 

para suprir omissão, esclarecer obscuridade, desfazer contradição, bem 

como corrigir erro material, senão vejamos: “Art. 1.022. Cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489 § 1º". Sobre o tema, o egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já se posicionou em casos 

semelhantes: “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 0003458-74.2009.8.11.0051 EMBARGANTE: OLME IVO 

BELLANDI EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA - DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS RURAIS 

PIGNORATÍCIAS E/OU HIPOTECÁRIAS - OMISSÃO - EXISTÊNCIA – 

REANÁLISE DO PRAZO PRESCRICIONAL – EFEITOS INFRINGENTES - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Dá-se provimento aos Embargos de 

Declaração para sanar omissão existente no acórdão. Determinada a 

exibição de documentos pelo Banco e não cumprida a ordem, são tidas 

por verdadeiras as alegações que por meio deles se pretendia 

comprovar." O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de 

indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou 

s e j a ,  d o  p a g a m e n t o  ( R E s p  1 3 6 1 7 3 0  /  R S ) .  ( N . U 

0003458-74.2009.8.11.0051, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, publicado no DJE 21/02/2019) ”. No 

caso em apreço, verifico a existência de equívoco no decisum embargado 

(ID. 23671122), já que não houve apreciação por parte do Juízo, do pedido 

de fixação de alimentos provisórios, no percentual equivalente a 30% 

(trinta por cento) do salário mínimo vigente, conforme se verifica da 

petição inicial (ID. 22744546). Do comando Judicial embargado, assim ficou 

consignado: “Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

do Artigo 98 do Código de Processo Civil. Considerando-se o artigo 334 do 

Código de Processo Civil, Lei n. 13105/2015, designo audiência de 

Conciliação para o dia 04/12/2019, às 16 horas. §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. Cite-se a parte 

demandada, nos termos da inicial, com as advertências do artigo 695 e 

parágrafos do Código de Processo Civil”. Desta forma, passo a sanar a 

referida omissão. Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

pretendida, por não vislumbrar nos autos elementos necessários e 

documentos suficientes à sua concessão. Assim sendo, CONHEÇO e 

ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, o que faço para 

acrescer ao dispositivo da decisão outrora proferida (ID. 23671122) o 

parágrafo retromencionado. Consoante pedido formulado pelo Requerido 

(ID.26943316 – participação na audiência por vídeo conferência), oficie-se 

à Diretoria do Foro da Comarca de São Gabriel do Oeste – MS, a fim de 

que informe a esse Juízo, se a Comarca dispõe da referida tecnologia 

(Audiência por Vídeo Conferência). Às providências. Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005915-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICE PINHEIRO GOMES (REQUERENTE)

MANOEL LUIZ PINHEIRO NETO (REQUERENTE)

FLORACI PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

EDITE MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO (REQUERENTE)

IRACILDA PINHEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

VANDETE MARIA PINHEIRO DE CAMPOS (REQUERENTE)

JORGE PINHEIRO (REQUERENTE)

ANA LUCIA BARBOSA PINHEIRO (REQUERENTE)

MARIA LUCIA PINHEIRO (REQUERENTE)

JOAO LUIZ PINHEIRO (REQUERENTE)

JULIANA BARBOSA PINHEIRO (REQUERENTE)

MARIA SOCORRO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LUIZ PINHEIRO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO PROCESSO N. 1005915-34.2017.8.11.0002. INVENTÁRIO 

INVENTARIANTE: FLORACI PINHEIRO DA SILVA. Vistos. Consoante o 

requerimento formulado pela Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso (ID. 19322735), intime-se a Inventariante (FLORACI PINHEIRO DA 

SILVA), para que no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos a 

documentação solicitada (Juntada da GIA de apuração do imposto 

devidamente paga ou declaração de isenção e Certidão Negativa de Débito 

Conjunta da SEFAZ/PGE). Após, dê-se nova vistas dos autos à PGE e 

vistas ao Ministério Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa 

Silva Cherulli Juíza de Direito ch

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003551-26.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. O. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. M. G. (REQUERIDO)

V. D. M. G. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 (vinte)Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DA MM.ª JUÍZA DE DIREITO EULICE 

JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI. PROCESSO n. 

1003551-26.2016.8.11.0002 Valor da causa: R$ 6.230,40 ESPÉCIE: 

[Exoneração]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: MOACIR DE OLIVEIRA 

GOMES (brasileiro, casado, operador de recapagem, portador da cédula 

de ident idade RG nº . 2601401-7, SSP/MT, inscrito no CPF sob o nº. 

201.594.201-72) POLO PASSIVO: VIVIANE DE MORAES GOMES e 
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VANESSA DE MORAES GOMES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA (supraqualificada), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para dar prosseguimento ao feito em 5(cinco) dias, sob pena de 

extinção, na forma do art. 485, §1º do CPC, devendo para tanto regularizar 

sua representação processual, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento (art. 523 de seguintes do CPC). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo 

deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOANNE DA 

SILVA MESQUITA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 19 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000596-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR ALVES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA PIMENTEL (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

RAFAEL FELIPE PIMENTEL TEIXEIRA (HERDEIRO)

RAFAELA ROSANGELA PIMENTEL TEIXEIRA (HERDEIRO)

VALERIA MARIA PIMENTEL (HERDEIRO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1000596-51.2018.8.11.0002. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Observando Decisão (ID 15992500), 

certifico que foram juntadas as informações da Caixa Econômica (ID 

29049798) e Consórcio Nacional Honda (ID 18096898). Ademais, 

prosseguindo nos termos da r. ordem judicial, impulsiono estes autos ao 

inventariante (na pessoa de seu advogado) para, no prazo de 10(dez) 

dias, atualizar o endereço da herdeira Valéria Maria Pimentel Zanatta; 

considerando a Diligência negativa de citação (ID 20401189). VÁRZEA 

GRANDE, 19 de fevereiro de 2020. Assinado Digitalmente JOANNE DA 

SILVA MESQUITA Analista Judiciário Sede do juízo e Informações: 

Avenida Castelo Branco, s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, 

CEP: 78.125-700 Contatos: Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 470884 Nr: 21640-17.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PJPDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de Pedido de Conversão de Prisão Civil em Prisão 

domiciliar, formulado pelo executado (JOÃO BAIKO), sob o argumento de 

que tem mais de 70 (setenta) anos de idade e encontrar-se acometido de 

deficiência visual, fato que lhe requer cuidados diferenciados.Alega que 

não pretende eximir-se de sua obrigação, tampouco o perdão da dívida, 

mas a reversão da prisão civil, com base o estatuto do idoso e tendo em 

vista as limitações do executado (limitações visuais), razão pela qual 

postula outra medida que não seja a privação de sua liberdade em 

estabelecimento prisional.Ao final, pede o deferimento do pedido, com a 

consequente reversão da reprimenda aplicada (fls. 113/117). Vieram-me 

os conclusos.(...) Assim, considerando a necessidade da referida 

conversão, determino, outrossim, como medidas assecuratórias, a 

utilização de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, nos termos do artigo 146, IV, 

da Lei de Execuções Penais, além do recolhimento da Carteira Nacional de 

Habilitação e do passaporte (caso os tenha) , com a comunicação ao 

Detran do Estado e à Polícia Federal sobre as medidas.Enquanto o 

executado estiver em prisão domiciliar, não poderá se afastar de sua 

residência entre 19h e 7h, fixando a zona de inclusão do monitoramento 

eletrônico em 300 (trezentos) metros de raio ao redor da casa para sua 

subsistência básica, não podendo dela se desviar. Finalmente, o 

recorrente não pode romper ou danificar o equipamento, sob pena de ter o 

benefício revogado.Façam-se as devidas anotações junto ao BNMP 

(Banco Nacional de Monitoramento de Prisão).Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317321 Nr: 13684-52.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPDSP, JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludmila Cavalcante da Silva 

Moura - OAB:7553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO 

- OAB:18.498

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente (art. 203, §4º/CPC) 

e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos à 

exequente (na pessoa de sua advogada) para, no prazo de 5(cinco) dias, 

manifestar acerca da Justificativa do executado (fls.159-202).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432657 Nr: 2570-14.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKLDS, PL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALVES TEIXEIRA - 

OAB:18512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Simão de Arruda - 

OAB:9209

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente (art. 203, §4º/CPC) 

e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos à 

exequente, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 10(dez) dias 

manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97424 Nr: 6753-77.2006.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: USG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO - 

OAB:9430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2ª PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA: "Vistos etc. Trata-se de Pedido de 

modificação da Curatela proposta por LAURA RÉGIA SOUSA GOMES em 

face de sua irmã RITA DE CÁSSIA SOUSA GOMES, consoante o 

falecimento de seu antigo curador (UILIAN SOUSA GOMES – falecido em 

25/11/2011 – fls. 121). (...)Pelo exposto, defiro o pedido de modificação de 

Curatela, nomeando a requerente LAURA RÉGIA SOUSA GOMES 

Curadora da interditada RITA DE CÁSSIA SOUSA GOMES, declarando que 

passará a exercer o cargo de forma definitiva. 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 curadora."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316277 Nr: 12639-13.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCPDM, MAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.608, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:OAB/MT 9.922-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente (art. 203, §4º/CPC) 

e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos à 

exequente, na pessoa de seus advogados, para no prazo de 10(dez) dias 

manifestar o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378471 Nr: 25648-08.2014.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AASDMF, LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, JOSEMAR OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:25.687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo as normas contidas no artigo 203, § 4º do CPC. Impulsiono 

estes autos para intimação da parte requerente, quanto a certidão do 

Oficial de Justiça, encartada as fls. 81/82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 322401 Nr: 18829-89.2013.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFDSB, CBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte autora, de 

que os autos foram desarquivado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53483 Nr: 7513-65.2002.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSLIRIO FERREIRA - 

OAB:5071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA ELIZA BARBOSA 

PINHEIRO - OAB:, THIAGO SOARES DO CARMO - OAB:22878

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte autora, de 

que os autos foram desarquivado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428021 Nr: 26274-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAN, CNDL, MZDL, CRNDL, CRZDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCNSDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Auxiliadora Gonçalves 

Rodrigez Corujo Garcia - OAB:OAB/MT 7.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo as normas contidas no artigo 203, § 4º do CPC. Impulsiono 

estes autos para intimação da parte requerente, para manifestar quanto a 

certidão de fls. 114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384419 Nr: 1671-50.2015.811.0002

 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: VAIL LUZIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANITA MARIA DA SILVA, INSS- INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - CURADORA - OAB:

 Certifico e dou fé que, cumprindo as normas contidas no artigo 162, § 

4ºdo CPC, e Ordem de Serviço nº 001/2007-GAB, encaminho os autos a 

parte autora para impugnação a contestação juntada nos autos.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003608-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHA SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

max nascimento de rezende OAB - MT16826-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003608-44.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARINHA SOARES BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. VÁRZEA GRANDE, 19 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003608-44.2016.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

MARINHA SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

max nascimento de rezende OAB - MT16826-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003608-44.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARINHA SOARES BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. VÁRZEA GRANDE, 19 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009101-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LENIZIA BRANDAO DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade Certifico que os embargos 

foram tempestivos EUCARIS TAQUES PEREIRA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009101-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LENIZIA BRANDAO DE OLIVEIRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono estes autos para intimar a requerida para depositar os 

honorários periciais

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 449995 Nr: 11895-13.2016.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIEL PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 11.370, KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.107, MAXWELL LATORRACA DELGADO - 

OAB:OAB/MT 24.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11895-13/2016 (Cód. 449995)

Vistos...

Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado, inobstante a 

revelia, 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 sobre o exercício da posse pela autora 

– e consequente perda –, conforme dispõe o art. 561, I, II e III, do NCPC, 

considerando que alega ter-se afastado da área por quase 02 (duas) 

décadas e sequer declinou quando houve o esbulho alegado.

Para tanto, a prova desses pontos alegado esbulho caberá à autora.

DA REVELIA

Devidamente citado o réu compareceu na audiência conciliatória, contudo, 

não ofertou defesa, o que foi certificado às fls. 107. Consequentemente, 

DECRETO SUA REVELIA, com a presunção de verdadeiros dos fatos 

propostos na exordial.

Intime-se a autora para indicar as provas que ainda pretende produzir.

Desde já, determino como prova do juízo, os depoimentos pessoais das 

partes, devendo ser o réu intimado pessoalmente a tanto, considerando 

que não possui advogado habilitado.

Sem prejuízo da manifestação da autora, para colheita da prova oral e 

agilizar a marcha processual, designo audiência de instrução e julgamento 

para 24/03/2020, às 15:00h, oportunidade em que tomarei os depoimentos 

das partes como prova do juízo e inquirirei as testemunhas, desde que 

arroladas no prazo legal,

Consigno que caberá aos advogados informar/intimar suas testemunhas 

quanto ao dia, hora, e local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo (CPC, art. 455).

Relativamente à petição e documentos de fls. 89/105, em que a autora 

requer o cumprimento do acordo em face de Almira Pereira de Souza, 

determino o desentranhamento dessas peças e formação de volume 

próprio de cumprimento de sentença, a fim de não atrapalhar o andamento 

processual nestes autos por tratar-se de ritos distintos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 10 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 419091 Nr: 21563-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE ABRÃO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. THOM. COM. DE ARTIGOS DE VESTUÁRIOS 

LTDA ME, HERBERT COSTA THOMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRÃO NASSARDEN - OAB:, 

JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:MT 3.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT COSTA THOMANN - 

OAB:27466/O, UBENIS PEREIRA JARA - OAB:15967

 Processo nº 21563-42/2015 (Cód. 419091)

Vistos...

Sobre os novos documentos juntados pela credora na petição retro 

manifeste-se o devedor no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 11 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 378083 Nr: 25365-82.2014.811.0002

 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: GRACIELI PEREIRA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:MT 10.483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A

 DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

desta Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes para 
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CONDENAR as rés ao pagamento/ressarcimento das seguintes verbas:a) 

danos morais, que fixo no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais);b) 

alugueres no valor mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), no período de atraso 

da obra até a efetiva entrega das chaves, o que deverá ser comprovado 

pelas partes; ec) juros de obra cobrados do autor no período de 

1º.10.2013 até a entrega das chaves, de forma simples, cujo montante 

deverá ser liquidado mediante cálculos.JULGO IMPROCENTES os pedidos 

quanto às multas, lucros cessantes (pedido em duplicidade), devolução da 

taxa de corretagem, bem como, devolução em dobro das taxas de 

obra.Para fins de cumprimento da sentença, os valores referentes aos 

danos materiais deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC desde os efetivos desembolsos. 

Relativamente aos danos morais, o valor deverá ser atualizado com juros 

de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o 

arbitramento.Pelo princípio da sucumbência, arbitro o ganho de causa em 

favor da autora em 70% e em favor das rés em 30%, o que norteará o 

pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, 

esses fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC, com a ressalva do art. 

98, § 3º, do NCPC, com relação à autora, beneficiária da assistência 

judiciária gratuita.Deverão as rés recolher as custas processuais com 

base no valor atualizado da condenação e na proporção em que 

sucumbiram. Acaso não sejam recolhidas, anotem-nas às margens da 

distribuição em seu nome, com base na condenação supra fixada, para 

lastrear a expedição de Certidão de Dívida Ativa e eventual Execução 

Fiscal.Decorrido o prazo recursal, que deverá ser certificado, e não 

havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 392378 Nr: 6825-49.2015.811.0002

 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: JOSLAINE APARECIDA DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO 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: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:

 Processo n.° 6825-49/2015 (Cód. 392378)

Vistos...

Cumpra-se a r. sentença de fls. 188, expedindo-se o necessário.

Após, conforme já determinado, ao arquivo com as devidas baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 338134 Nr: 6398-86.2014.811.0002

 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: MARLENE GONÇALVES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216, 

THIAGO VICTOR SOUSA PIO - OAB:MT 22.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Processo nº 6398-86/2014 (Cód. 338134)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por MARLENE GONÇALVES DA 

COSTA, devidamente qualificada, em desfavor de CLARO TV S/A, também 

qualificada.

Informa o devedor às fls. 78 a realização de depósito para cumprimento da 

obrigação, manifestando-se a credora às fls. 93/94 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.

Em relação ao pedido de levantamento de valores referentes aos 

honorários advocatícios contratados, indicado às fls. 123, hei por bem em 

autorizar seu levantamento mediante alvará.

No que diz respeito ao valor pertencente à parte autora, autorizo também 

seu levantamento, mediante alvará, conforme requerido às fls. 116, 

devendo a Sr. 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.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande–MT, 13 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347922 Nr: 14201-23.2014.811.0002

 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: FÁBIO JÚNIOR AMORIM, ANA CAROLINE MARTINS DA 

SILVA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO TAKESHI SENNO DE 

ASSUNÇÃO - OAB:MT 18.648

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON BENEDITO DOS 

ANJOS - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 334138 Nr: 2716-26.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTANTINO RODRIGUES MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO FRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA A. DE ASUÇÃO SILVA - 

OAB:OAB/MT 25.524/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Processo nº 2716-26/2014 (Cód. 334138)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento de alvará, conforme requerido às fls. 247, 

devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Remetam-se os autos à contadoria judicial para apuração do quantum 

devido, com as devidas atualizações legais, nos moldes da sentença de 

fls. 98/101, sendo atualizado pela Selic desde a data da fixação.

Apresentados os cálculos pela contadoria, venham-me conclusos para 

análise.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 14 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 309809 Nr: 5831-89.2013.811.0002

 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: ALISON DA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIKA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, CONDOMINIO ENGENHEIRO MIGUEL LEÃO LANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4.886/MT, RAFAEL VILELA ARRUDA GARCIA - 

OAB:15.357/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 401 de 693



 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, especificamente, se houve 

excesso de barulho e som no salão de festas, se o som incomodou o 

autor, bem como, em caso positivo, se os réus tomaram medidas para 

evitar excessos de vizinhos e harmonizar a relação dos 

condôminos.Indefiro o pedido de aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor e, consequentemente, inversão do ônus da prova, por não se 

tratar de relação consumerista.Consequentemente, caberá ao autor a 

prova dos danos. Quanto aos réus, de que tomaram medidas para 

evita-los ou minimiza-los ou, ainda, que aplicaram penalidades a 

condôminos que utilizaram a área comum de forma indevida ou 

exacerbada.Digam as partes quanto as provas que pretendem produzir, 

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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 378899 Nr: 25957-29.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LUIZ SANTANA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:

 Processo nº 25957-29/2014 (Cód. 378899)

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 remanescente, 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, 14 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 393701 Nr: 7596-27.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMIS GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUA GUARIROBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DACORSO - 

OAB:14777-A

 Processo nº 7596-27/2015 (Cód. 393701)

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 remanescente, 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, 14 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391318 Nr: 6105-82.2015.811.0002

 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: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA VARELA REGGES - 

OAB:OAB/SC 47.359, André Peruzzolo - OAB:143.567/SP

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430900 Nr: 1419-13.2016.811.0002

 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: MARIA NOEMIA INACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13.343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431 A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:25.136/DF

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 330,72 e da taxa judiciária no valor de R$ 117,16, totalizando em R$ 

447,88, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 436861 Nr: 5073-08.2016.811.0002

 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: LUCIANA MARIA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MAURO 

MACHADO - OAB:13.873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Processo nº 5073-08/2016 (Cód. 436861)

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, 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, 17 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 432500 Nr: 2467-07.2016.811.0002

 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: JOSE MIGUEL DA SILVA, CREUSA GODOY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ-COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457, ROBISSÂNIA DA SILVA FELIX - OAB:16766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:MT 6.735

 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, 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, 17 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 393621 Nr: 7566-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:13333/MT

 Processo n° 7566-89/2015 (Cód. 393621)

Vistos...

Analisando os autos, verifico que a parte autora requer o levantamento do 

valor incontroverso mediante alvará judicial, requerendo também a 

intimação da parte ré para pagamento da diferença indicada às fls. 

141/142.

Assim, defiro o pedido de levantamento dos valores em favor da parte 

autora conforme requerido às fls. 141/142, devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário.

Com relação ao valor remanescente, determino a intimação da parte ré 

para efetue o pagamento no prazo de lei sob pena de aplicação de multa e 

honorários em 10%.

Intime-se.

Cumpra-se.

VÁRZEA GRANDE-MT, 17 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 307134 Nr: 2982-47.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL NUNES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A. - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Processo nº 307134

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por JOEL NUNES DE 

CAMPOS, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de BANCO IBI 

S/A, também qualificado.

Intimado o devedor para cumprir espontaneamente a obrigação, este o 

fez, depositando a integralidade dos valores conforme documentos de fls. 

134/134, manifestando-se o credor às fls. 138/139 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Assim, tendo em vista que os valores referentes ao cumprimento de 

sentença foram satisfeitos através do depósito voluntário nos autos, DOU 

COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma 

do art. 924, II, do NCPC.

Autorizo o levantamento do valor depositado em favor do credor, 

conforme requerido às fls. 138/139, devendo ser observadas as cautelas 

de praxe.

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande-MT, 17 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 307479 Nr: 3381-76.2013.811.0002

 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: DIEGO CLAUDISO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A (CLARO REGIÃO CENTRO 

OESTE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B
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 Processo nº 3381-76/2013 (Cód. 307479)

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, 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, 17 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373738 Nr: 22108-49.2014.811.0002

 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: IGREJA EVANGÉLICA A PALAVRA DE CRISTO NO 

BRASIL, CLAUDEMIR QUINTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO FÉLIX DA SILVA, VIRGINIA 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALTAMIRO FÉLIX DA SILVA, Cpf: 

11182458149, Rg: 365997, brasileiro(a), casado(a), comerciantes e 

atualmente em local incerto e não sabido VIRGINIA RODRIGUES DA SILVA, 

Rg: 367510, brasileiro(a), casado(a), comerciantes. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 559,84 (Quinhentos e cinquenta e nove reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELDER CURVO 

TAQUES, digitei.

Várzea Grande, 31 de janeiro de 2020

Deozita Benedita de Souza Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 432785 Nr: 2645-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP Catarinense Comércio, Importação e Exportação 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TRANSPRISMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE DA SILVA STOCK - 

OAB:66980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2645-53/2016 (Cód. 432785)

Vistos...

Ainda que a diligência pleiteada pela parte credora aparente ser inócua, 

defiro o pedido de fls. 71 para determinar a intimação do devedor no último 

endereço a fim de indicar a situação atual de seus veículos que possuem 

alienação fiduciária, ou seja, se houve a quitação, qual o saldo devedor e 

onde se encontram.

A fim de dar efetividade à medida, determino que se conste a advertência 

de cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça em caso de 

inércia do devedor, conforme preconiza o art. 774, V, do NCPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 11 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 270993 Nr: 12929-96.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO ATAÍDE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12929-96/2011 (Cód. 270993)

Vistos...

Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 

9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada de Direito Bancário 

na Comarca de Várzea Grande-MT, e considerando que a matéria aqui 

discutida advém de relação contratual de natureza bancária, determino a 

redistribuição destes autos para a Vara Especializada.

Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 11 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 314345 Nr: 10599-58.2013.811.0002

 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: JOVENIL DOMINGOS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO COMPRE MAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:MT 10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO 

(ZAPAZ) - OAB:, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL REPRESENTADA 

POR LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 Processo nº 10599-58/2013 (Cód. 314345)

Vistos...

Providencie a Sra. Gestora a alteração do polo passivo para constar a 

massa falida. Retifiquem-se, também, os seus patronos.

Após, ao MP para manifestação e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 11 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 335277 Nr: 3755-58.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORGANA SUELY SPINOLA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15.658, 

MARCEL ALEXANDRE LOPES - OAB:6.454, Yuri Antkievicz Ribeiro - 

OAB:25721-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/MT
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 Processo n.° 3755-58/2014 (Cód. 335277)

Vistos...

Intimada a credora a melhor informar quanto ao valor correto, 

considerando que o depósito feito pela devedora (R$ 91.191,74 – fls. 254) 

é muito além do requerido às fls. 236 (R$ 77.030,81), a parte pediu o 

levantamento do incontroverso, mantendo-se nos autos a importância 

devida à patrona anterior.

A credora, mediante seus atuais patronos, não juntaram nos autos o 

contrato de prestação de serviços entre a constituinte e a advogada 

anterior, o que me impede concluir se há algum valor pendente no tocante 

aos honorários contratados.

Dessa forma, ad cautelam, determino a intimação da advogada Debora 

Muhl para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, informar quanto à 

existência de eventual valor não pago a título de honorários contratados, 

ciente que sua ciência importará no automático levantamento em favor da 

credora.

Sem prejuízo, deverá manifestar-se quanto aos honorários sucumbenciais 

depositados nos autos, bem como, indicar seus dados bancários para 

levantamento.

Ainda, conforme requerido pela credora, intime-se a devedora para em 15 

(quinze) dias complementar o saldo devedor, pena de aplicação de multa e 

honorários advocatícios.

Havendo ou não manifestação das partes, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 11 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 314934 Nr: 11231-84.2013.811.0002

 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: JOHNE GRAGNAN SAID ME, SEMI MOHAMED SAID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA LOURDES METELO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:MT 16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 Processo nº 11231-84/2013 (Cód. 314934)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE proposta por JOHNE GRAGNAN 

SAID - ME representada por SEMI MOHAMED SAID, devidamente 

qualificados, em desfavor de ANTONIA LOURDES METELO BARBOSA, 

também qualificada.

Em face do que consta às fls. 89/93, 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.

Várzea Grande – MT, 12 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 397687 Nr: 10118-27.2015.811.0002

 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: SEBASTIÃO DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:OAB/MT 15.447-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 Processo n° 10118-27/2015 (Cód. 397687)

Vistos...

Inobstante ser genérica a impugnação à proposta de honorários, tenho 

que o valor indicado pelo expert é de fato elevado em R$ 4.000,00. Por 

outro lado, entendo que a redução pretendida pela parte ré, para R$ 

1.000,00, por certo prestigia o profissional, não valorizando seus 

préstimos.

Dessa forma, reduzo os honorários periciais para R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos) reais, importância que entendo condizente com os trabalhos a 

serem desenvolvidos e que também remunerarão o profissional de forma 

adequada.

Intime-se o Sr. Perito para informar se concorda com o valor fixado.

Havendo concordância, intime-se a parte responsável pelo depósito a 

assim proceder no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de fevereiro de 20200.

 Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 416820 Nr: 20363-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO AVÍCOLA AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUBRICOM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LASTHENIA DE FREITAS VAÃO - 

OAB:OAB/MT 4.695, SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - 

OAB:OAB/MT 11.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:MT 15.410

 Processo n.º 20363-97/2015 (Cód. 416820)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por UNIÃO AVÍCOLA 

AGROINDUSTRIAL LTDA., devidamente qualificada, em desfavor de 

LUBRICOM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA., também qualificada.

Em face do que consta às fls. 87/88, em as partes comunicam a 

realização de acordo pondo fim ao processo, requerem a extinção do 

feito.

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.

Várzea Grande-MT, 13 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 430606 Nr: 1209-59.2016.811.0002

 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: ADSON LUCAS DE OLIVEIRA SILVA, ADILSON RIBEIRO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÃO S/A 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CLAUDIO 

JÁSSNIKER JUNIOR - OAB:21087/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Processo nº 1209-59/2016 (Cód. 430606)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS 
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proposta por ADSON LUCAS DE OLIVEIRA SILVA, devidamente 

qualificado, em desfavor de CLARO TV S/A, também qualificada.

Informa o devedor às fls. 74 a realização de depósito para cumprimento da 

obrigação, manifestando-se o credor às fls. 77 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

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.

Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 77, 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.

Várzea Grande-MT, 13 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 406402 Nr: 14802-92.2015.811.0002

 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: MARIA MADALENA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FÁTIMA DO AMARAL - 

OAB:MT 10.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298 A/MT, Sofia Alexandra de Moura Coelho de Villas Boas 

de Mascarenhas - OAB:7.102-B-OAB-MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Hora 16:00 Código: 406402 - Feitos Cíveis: 14802-92.2015.811.0002 - 

Físico

Tipo de Ação: Procedimento Ordinário->procedimento de 

Conhecimento->processo de Conhecimento-

Tipo da Audiência: Conciliação, Instrução e Julgamento

Requerente: Maria Madalena de Figueiredo

Advogado: Ivanete Fátima do Amaral

Requerido(a): Citavel Distribuidora de Veículos Ltda

Requerido(a): Ford Motor Company Brasil Ltda

Advogado: Henisa Darla de Almeida Mendes

Feito o pregão, constato a presença das partes devidamente 

representadas pelos seus defensores, constato a presença dos preposto 

das requeridas Sr. Darlan Oliveira Bernardino e Evandro de Lima

A parte requerida CITAVEL requer prazo para apresentar a carta de 

substabelecimento e preposição, bem como desiste da oitiva da 

testemunha Evandro de Lima.

Pela MMª Juíza foi dito:

Colhido o depoimento de apenas um informante, dou como encerrada a 

instrução.

Ofertado oportunidade para as partes oferecerem memoriais as mesmas o 

fazem de forma escrita pelo que concedo o prazo de 15 ( quinze dias) 

sucessivamente para cada.

Após a juntada dos memoriais, conclusos para sentença.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo, determinou 

a MM.ª Juíza o encerramento. Eu, ______, digitei e subscrevi.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Advogada da parte autora: Parte autora:

Advogada da parte ré: Parte ré:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 453817 Nr: 13534-66.2016.811.0002

 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 DE JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLN DE 

BARROS FERREIRA - OAB:OAB/MT 8.777, AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 7099, ALYNE RAMMINGER PISSANTI - OAB:OAB/MT 

12.120

 Processo n° 13534-66/2016 (Cód. 453817)

Vistos...

Defiro como requer.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

VÁRZEA GRANDE-MT, 13 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 259658 Nr: 18628-05.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA MENDES PEREIRA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE APARECIDA MENDES 

PEREIRA - OAB:5019/MT

 Processo n.° 18628-05/2010 (Cód. 259658)

Vistos...

Para atendimento do pleito de fls. 364, intime-se o credor para indicar os 

autos onde há verba a ser levantada pela devedora, ainda que verse 

sobre mera expectativa de crédito.

Assim feito, sem nova conclusão, expeça-se mandado de penhora no 

rosto dos autos no valor indicado pelo credor, com as advertências de 

praxe, intimando-se a devedora na sequência.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 242825 Nr: 3971-58.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINEIROS CONFECÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 3971-58/2010 (Cód. 242825)

Vistos...

Defiro como requer.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

VÁRZEA GRANDE-MT, 13 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26757 Nr: 5101-35.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACAR - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS 

DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIR FOCHESATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZ CRISTINA BUSATO - 

OAB:OAB/MT 8415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 
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OAB:3110/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA/EMBARGANTE 

:DAIR FOCHESATO, ORA EXECUTADO NOS AUTOS, para no prazo de 05 

(cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor no valor R$ 

150,76, conforme cálculo de fls.79, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Deozita Benedita de Souza Campos

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 72217 Nr: 10179-68.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELDA MARIA DA SILVA 

STEFANELLO - OAB:3031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:RS 36.568, MIKAÉLE KLOPPEL SILVA - OAB:35961

 Processo n.° 10179-68/2004 (Cód. 72217)

Vistos...

Este pedido de cumprimento de sentença foi extinto pela quitação da dívida 

em outubro/2015 (fls. 355), restando apenas o levantamento de valor que 

a devedora diz ter feito em duplicidade (fls. 402).

Considerando que a guia de fls. 402 comprova o depósito de R$ 46.524,72 

na Conta Única do TJMT em 06.05.2011, com saldo atualizado em 

16.06.2017 de R$ 71.517,56, solicitem-se providências da Conta Única 

quanto à respectiva vinculação, consignando-se o prazo de 30 (trinta) 

dias para atendimento.

Para tanto, digitalize-se o documento de fls. 402 para encaminhamento, 

devendo também ser juntado extrato analítico de sub conta atual.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 204865 Nr: 839-61.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ELIAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO APARECIDO SALES - 

OAB:SP 153.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NOGUEIRA DE 

SOUZA MACEDO - OAB:238706

 Vistos...

Não encontrados bens passíveis de penhora pleiteia o credor o 

arquivamento dos autos por prazo indeterminado.

Por verificar que a execução tramita há vários anos sem a liquidação da 

dívida e por não localizar bens para penhora, nos termos do art. 313, VII 

c/c art. 921, III, ambos do NCPC, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 

01 (um) ano, em que não se contará o prazo prescricional (NCPC, art. 921, 

§ 1º ).

Decorrido tal prazo, ao arquivo com as devidas baixas (art. 921, § 2º ).

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 329857 Nr: 26161-10.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE SOUSA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Processo nº 26161-10/2013 (Cód. 329857)

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 remanescente (Id nº 25663531, pág. 2), 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, 13 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380295 Nr: 26919-52.2014.811.0002

 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: MARIA JOSÉ FRANCISCA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A -OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, EMILIA A. DE ASSUNÇÃO SILVA - OAB:MT 25.524/O, 

MILTON JONES AMORIM - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 376796 Nr: 24396-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD 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: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 \Processo n° 24396-67/2014 (Cód. 376796)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento de alvará, conforme acordo de fls. 

119/122, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Após, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 14 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 390941 Nr: 5876-25.2015.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORREA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 11.264

 Processo n° 5876-25/2015 (Cód. 390941)

Vistos...

Ao autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o depósito 

de fls. 62, ciente que sua inércia resultará na concordância e extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

VÁRZEA GRANDE-MT, 14 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 373397 Nr: 21868-60.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR DO NASCIMENTO CAMPOS, MARIA JULIANA 

DE LACERDA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANCIO COSTA DE ALEXANDRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MELO FORTE - 

OAB:OAB/MT 10.664, MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 22929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254/MT

 Processo nº 21868-60/2014 (Cód. 373397)

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 remanescente, 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, 14 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 320729 Nr: 17134-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO PACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE FRANÇA SODRÉ, MARIA GISELE 

CARRARA SODRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:OAB/MT 10.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CURADORA ESPECIAL - OAB:

 Processo nº 17134-03/2013 (Cód. 320729)

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 remanescente, 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, 14 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98158 Nr: 7459-60.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE SOUZA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMBAXÉ PRODUÇÕES ARTISTICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA PATRÍCIA FERREIRA 

BARBOZA - OAB:, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:15626-MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 148,98, totalizando em R$ 

562,38, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47194 Nr: 7694-66.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MANOEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B/MT, NELSON FEITOSA - OAB:3839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESUINO SANSAO CORREA DA 

COSTA - OAB:4197/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

345,11, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 446810 Nr: 10320-67.2016.811.0002

 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: JULIA SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/ MT

 Processo nº 10320-67/2016 (Cód. 446810)
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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, 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, 14 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400359 Nr: 11501-40.2015.811.0002

 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: CLEBER GOMES DA SILVA, ELENICE GOMES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GREGORY S. DA SILVA - 

OAB:OAB/MT18.989

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A/MT, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 289,38 e da taxa judiciária no valor de R$ 102,51, totalizando em R$ 

391,89, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 418616 Nr: 21335-67.2015.811.0002

 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: JOSE PEREIRA DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO MULTIMARCAS COMÉRCIO DE 

VEICULOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: carlos eduardo pereira 

santana - OAB:12.812, MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA 

SANTANA - OAB:OAB/24.831-MT, SERGIO MITSUO TAMURA - 

OAB:17.150-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:18755

 Processo n° 21335-67/2015 (Cód. 418616)

Vistos...

Diante do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa devedora, nos termos do art. 135, do NCPC, e art. 1.228, § 2º, da 

CNGC/MT , desentranhe-se a petição e documentos de fls. 130/137 para 

formação do incidente próprio. Certifique-se.

A fim de agilizar o trâmite processual do incidente a ser formado e evitar 

atos infrutíferos, realizei buscas nos sistemas Infoseg e Receita Federal, 

que deverão permanecer na contracapa dos autos para juntada no 

incidente processual assim que formado.

Cumpridas tais diligências e consertados os autos, voltem-me ambos 

conclusos para recebimento.

Sendo o credor beneficiário da assistência judiciária gratuita, deixo de 

determinar sua intimação para recolhimento das custas.

Deixo, ainda, de analisar o pedido de penhora em contas dos sócios, por 

não serem parte no processo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 14 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 419253 Nr: 21634-44.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEBIADES FERRAREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730 MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63440/MG

 Processo n° 21634-44/2015 (Cód. 419253)

Vistos...

Ao autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o depósito 

de fls. 62, ciente que sua inércia resultará na concordância e extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

VÁRZEA GRANDE-MT, 14 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 431507 Nr: 1840-03.2016.811.0002

 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: JOSÉ LUIZ E SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:

 Processo nº 1840-03/2016 (Cód. 431507)

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, 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, 17 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432368 Nr: 2376-14.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABOM ALIMENTOS LTDA EPP, ANTENOR DANHONI 
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JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.E. TSURU-ME, ANDERSON EVANGELISTA 

TSURU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:9475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono, nestes autos, para intimar a PARTE AUTORA, a fim de 

depositar a DILIGÊNCIA do Oficial de Justiça, para o devido cumprimento 

do mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 423412 Nr: 23788-35.2015.811.0002

 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: VANUZA RODRIGUES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Processo nº 23788-35/2015 (Cód. 423412)

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, 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, 17 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 409050 Nr: 16135-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAERLENE SILVA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - OAB:MT 

13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:DF 24.214, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT

 Processo nº 409050

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por JAERLENE SILVA 

DA CRUZ, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, também qualificada.

Intimada a devedora para cumprir espontaneamente a obrigação, esta o 

fez, depositando a integralidade dos valores conforme documentos de fls. 

134, manifestando-se a credora às fls. 138 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Assim, tendo em vista que os valores referentes ao cumprimento de 

sentença foram satisfeitos através do depósito voluntário nos autos, DOU 

COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma 

do art. 924, II, do NCPC.

Autorizo o levantamento do valor depositado em favor da credora, 

conforme requerido às fls. 138, devendo ser observadas as cautelas de 

praxe.

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande-MT, 17 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 445125 Nr: 9459-81.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AMARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123907 , LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26.417-A

 Processo nº 445125

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por JOÃO AMARO DA 

SILVA, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de ITAÚ 

SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, também qualificada.

Intimada a devedora para cumprir espontaneamente a obrigação, esta o 

fez, depositando a integralidade dos valores conforme documentos de fls. 

136/137, manifestando-se o credor às fls. 138 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Assim, tendo em vista que os valores referentes ao cumprimento de 

sentença foram satisfeitos através do depósito voluntário nos autos, DOU 

COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma 

do art. 924, II, do NCPC.

Autorizo o levantamento do valor depositado em favor do credor, 

conforme requerido às fls. 138, devendo ser observadas as cautelas de 

praxe.

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande-MT, 17 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 445480 Nr: 9654-66.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOSTINHO SOUSA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:MT 26.417-A

 Processo nº 445480

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por AGOSTINHO 

SOUSA DA CRUZ, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de 

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, também qualificada.

Intimada a devedora para cumprir espontaneamente a obrigação, esta o 

fez, depositando a integralidade dos valores conforme documentos de fls. 
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174, manifestando-se a credora às fls. 176 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Assim, tendo em vista que os valores referentes ao cumprimento de 

sentença foram satisfeitos através do depósito voluntário nos autos, DOU 

COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma 

do art. 924, II, do NCPC.

Autorizo o levantamento do valor depositado em favor do credor, 

conforme requerido às fls. 176, devendo ser observadas as cautelas de 

praxe.

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande-MT, 17 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433611 Nr: 3164-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABOM ALIMENTOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. E. TSURU - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:9475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono, nestes autos, para intimar a PARTE AUTORA, a fim de 

depositar a diligência do Oficial de Justiça, para o cumprimento do devido 

mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 438234 Nr: 5842-16.2016.811.0002

 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: JOCIANO OUVIDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo nº 438234

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por JOCIANO OVIDIO 

DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER S/A, também qualificado.

Intimado o devedor para cumprir espontaneamente a obrigação, este o 

fez, depositando a integralidade dos valores conforme documentos de fls. 

110/111, manifestando-se o credor às fls. 113 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Assim, tendo em vista que os valores referentes ao cumprimento de 

sentença foram satisfeitos através do depósito voluntário nos autos, DOU 

COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma 

do art. 924, II, do NCPC.

Autorizo o levantamento do valor depositado em favor do credor, 

conforme requerido às fls. 113, devendo ser observadas as cautelas de 

praxe.

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande-MT, 17 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 578805 Nr: 8713-14.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTM -TRANSPORTES E COM. PNEUS E LUBRIFICANTES 

LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8233

 Processo nº 8713-14/2019 (Cód. 578805)

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, 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, 17 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11432 Nr: 245-33.1997.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABUR RECAPAGENS DE PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA BRAGA - 

OAB:14721, Lázaro Roberto de Souza - OAB:4801-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO MAEDA - 

OAB:20.912, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Certifico com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA na pessoa de 

seu patrono, DR. LÁZARO ROBERTO DE SOUZA, OAB-MT 4.801-B, da 

Decisão a seguir transcrita: "... Dessa forma, sendo a parte beneficiária da 

justiça gratuita, deve o trâmite ocorrer nos termos do § 3º o artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Ante o exposto, DECLARO a prescrição das 

custas judiciais e taxas judiciárias devidas pela parte Jabur Recapagens 

de Pneus LTDA – Autos nº. (fl. 155), bem como DEFIRO o requerimento de 

fl. 478, para o fim de determinar o processamento dos autos nos termos 

do §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. Por medida de celeridade 

e economia processual, a cópia da presente decisão servirá como 

comunicação/mandado (Ordem de Serviço n.º 2/2017/DF). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 14 de fevereiro de 2020. 

Eduardo Calmon de Almeida Cézar-Juiz de Direito Diretor do Foro." Deozita 

Benedita de Souza Campos-Gestora Administrativa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 323615 Nr: 20008-58.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YANES BALDUINO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUCTIEVICZ INCORPORADORA LTDA 

(CHAPÉU DO SOL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 
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NETO. - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8938

 Processo nº 20008-58/2013 (Cód. 323615)

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, 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, 17 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 328703 Nr: 25019-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON FRANÇA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4784-B/MT

 Processo nº 328703

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por CLEITON FRANÇA 

DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de 

AMERICEL S/A, também qualificada.

Realizado o bloqueio da integralidade da dívida (fls. 103/106), certificou a 

Sra. Gestora o decurso do prazo para a devedora impugnar, conforme 

certidão de fls. 72. O credor, em contrapartida, concordou com o depósito, 

pediu o levantamento e a extinção do processo.

 Diante do exposto, DOU COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, na forma do art. 924, II, do NCPC.

Honorários quitados. Custas processuais pela devedora, que deverá ser 

intimada para comprovar o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias com 

base no valor atualizado da condenação, sob pena de serem anotadas à 

margem da distribuição em seu nome e lastrear eventual Execução Fiscal.

Expeçam-se alvarás de levantamento, conforme requerido às fls. 110/112.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande-MT, 17 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 393423 Nr: 7448-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:

 Processo nº 393423

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

S E N T E N Ç A

Vistos, etc...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por JOSÉ MARIA DE 

ARRUDA, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER S/A, também qualificada.

Intimada a devedora para cumprir espontaneamente a obrigação, esta o 

fez, depositando a integralidade dos valores conforme documentos de fls. 

174/175, manifestando-se a credora às fls. 177 favorável ao valor, 

requerendo o seu levantamento mediante alvará.

Assim, tendo em vista que os valores referentes ao cumprimento de 

sentença foram satisfeitos através do depósito voluntário nos autos, DOU 

COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma 

do art. 924, II, do NCPC.

Autorizo o levantamento do valor depositado em favor do credor, 

conforme requerido às fls. 177, devendo ser observadas as cautelas de 

praxe.

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande-MT, 17 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 384327 Nr: 1601-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASLA ROBERTA DEMORI GRIZZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER LUCIO DE VIVEIROS - 

OAB:14448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:

 Dessa forma, ACOLHO o pedido feito em sede de impugnação para fixar 

a verba indenizatória em R$ 31.533,21 (trinta e um quinhentos e trinta e 

três reais e vinte a um centavos).Por já ter sido levantada a importância 

total em 08.02.2019 (fls. 112), DECLARO EXTINTO este pedido de 

cumprimento de sentença, na forma do art. 924, II, do NCPC.Sem custas 

processuais ou honorários advocatícios por tratar-se de mero incidente 

processual.Expeça-se em favor da devedora alvará de levantamento do 

saldo remanescente.Preclusa a via recursal e não havendo manifestação 

das partes, o que deverá ser certificado, conclusos para extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 114832 Nr: 10297-39.2007.811.0002

 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: BRUNO SIMONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIRONDON - CENTRO UNIVERSITÁRIO 

CANDIDO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:4373-A, ADONIAS GOMES DE ALMEIDA JUNIOR - OAB:4064/MT, 

PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIAS GOMES DE 

ALMEIDA JUNIOR - OAB:4064/MT

 6. A multa prevista no art. 475-J do CPC não incide de forma automática. É 

necessário o exercício de atos pelo credor para o regular cumprimento da 

decisão condenatória. Concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, o não pagamento em quinze dias contados da intimação do 

devedor na pessoa do advogado implica incidência da referida sanção 

processual (AgRg no REsp 1227027/RS Agravo Regimental no Recurso 
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Especial 2010/0228436-3 e AgRg no REsp 1223668/RS Agravo Regimental 

no Recurso Especial 2010/0218644-0). 7. Com efeito, observa-se que a 

parte vencida ainda não foi intimada a efetuar o pagamento, razão pela 

qual INDEFIRO, por ora, o pedido de aplicação da multa. 8. Realizado o 

cálculo, intimem-se as partes, para que no prazo de 5 dias, se manifestem. 

9. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 104331 Nr: 489-10.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONZA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - REP/ 

HELIO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA NODARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:MT 7.102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente pugnando pela emissão de certidão de 

crédito, com fundamento no artigo 517, do CPC.

2. Pois bem. Não se desconhece a possibilidade de protestar-se título 

executivo judicial, uma vez que há amparo legal para tanto, conforme 

permitem os artigos 1º e 3º da Lei 9.492/97.

3. Porém, o caso concreto trata de ação de execução de título executivo 

extrajudicial (cheque), em que a exequente não obteve êxito na 

localização de bens da parte devedora para o fim de garantir o 

recebimento de seu crédito.

4. Com efeito, constata-se a desnecessidade da autorização ou 

aquiescência do juízo para o protesto, para a busca da exigibilidade do 

crédito pendente.

5. Feita tal ressalva, visando a celeridade processual, tenho por bem 

acolher o pedido de fl. 193, devendo à Secretaria deste Juízo expedir a

 certidão de crédito nos moldes pretendidos.

6. Realizada a providência supra, intime-se o autor para que proceda à 

sua retirada, mediante certidão nos autos.

7. Por fim, concedo ao exequente, o prazo de 5 dias, para que pugne pelo 

que entender necessário para o deslinde do feito.

8. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267688 Nr: 6429-14.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANETE DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁSSIA RITA RICCI ROCHA, ROBERTO 

PEREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907, THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO LEINER LEAL 

ROSA - OAB:7715, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A 

MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, 

SÉRGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - OAB:6.180

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida sobre a penhora 

efetuada nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 207926 Nr: 3758-23.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL RECH DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI PAULO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, RECONHEÇO EX OFFICIO A PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE E DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, V, do NCPC.Sem custas 

finais por terem sido recolhidas quando da propositura. Considerando a 

ausência de citação, deixo de fixar honorários advocatícios.Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 269570 Nr: 15639-89.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLY GONÇALVES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEILSON RODRIGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR PARZIANELLO - 

OAB:OAB/MT16.819, JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - 

OAB:MT 3.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438/MT

 Processo n° 15639-89/2011 (Cód. 269570)Vistos...Realizadas diligências 

pelo sistema Bacenjud foi informada a inexistência de valores em contas 

da parte devedora, conforme peças de detalhamento em anexo, que 

determino a juntada.Em pesquisa no sistema Infojud o devedor não 

apresentou Declarações de Imposto de Renda no período e não há imóveis 

rurais cadastrados em seu nome.Com relação ao sistema Renajud, apesar 

de possuir dois veículos em seu nome, deixei de proceder sua penhora 

por conterem restrição administrativa e tratar-se de automóveis bastante 

antigos.Por não ter sido adimplido o débito e não localizados bens do 

devedor, a pedido da credora insiro suas informações nos cadastros do 

SPC e Serasa, devendo ser aguardadas as providências necessárias. 

Consequentemente, indefiro o pedido de isenção dos emolumentos 

cartorários por entender que o benefício da assistência judiciária não 

alcança as serventias extrajudiciais.Relativamente aos pleitos de 

suspensão da CNH, apreensão de passaporte, cancelamento ou 

suspensão de cartão de crédito, suspensão de serviços de telefonia fixa 

e móvel (alínea “d” de fls. 170/171), indefiro-os por entender que fogem ao 

âmbito das medidas próprias à expropriação de bens, além de não 

trazerem resultado prático algum à satisfação da dívida, que é o objeto do 

feito.Defiro a expedição de certidão para fins de protesto, devendo ser 

entregue à parte credora para as providências cabíveis.No mais, intime-se 

a credora para manifestar-se nos autos, inclusive, quanto à diligência no 

SPC, requerendo o que entender cabível.Intime-se.Cumpra-se.Várzea 

Grande–MT, 17 de fevereiro de 2020.Ester Belém NunesJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 454060 Nr: 13660-19.2016.811.0002

 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: FABIO DA COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA - TKS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO PEREIRA 

SANCHES - OAB:MT 22.233-A

 Passadas as questões preliminares, determino que as provas sejam 

produzidas relativamente ao fato, ao nexo causal e à responsabilidade 

decorrente da culpa pela parte ré, especificamente, a negativa de 

conserto do primeiro serviço, o qual o autor afirma defeitos na pintura do 

veículo.Não se tratando de relação de consumo, caberá ao autor a prova 

dos fatos danosos e culpa da ré. Quanto à ré, deverá comprovar que agiu 

de forma correta e nenhum prejuízo causou ao autor.Inobstante já terem 

sido intimadas por certidão, digam as partes quanto as provas que 

pretendem produzir, 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.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440498 Nr: 7010-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAMIRES RODRIGUES, ERAMOS APARECIDO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMERINDA KEILA VERONEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 22685/O, LINÉIA FATIMA DA SILVA PINHO - 

OAB:15909/O, ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - OAB:22.661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE CANDIDO DE 

SOUZA - OAB:20.282/MT

 Impulsiono estes autos pra intimar a parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448464 Nr: 11139-04.2016.811.0002

 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: KATIUSCIA DE ARRUDA SILVEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOMINGAS RONDON 

RODRIGUES - OAB:MT 21.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/O, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 IMPULSIONO estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353733 Nr: 18530-78.2014.811.0002

 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: ONDINA ASSUNÇÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA A. DE ASSUNÇÃO SILVA 

- OAB:MT 25.524/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397410 Nr: 9984-97.2015.811.0002

 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: JOSE MARTINS SERGIO, ANA MARGARIDA DE 

CAMPOS SERGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, LEILA MARIA BOABAID LEVI, LUCILA SOARES BOABAID, ANA 

MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO, TEREZINHA MARIA DE 

SANTANA, LOURIZA SOARES BOABAID, WALTER NUNES DA SILVA 

BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP, THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208.972/SP

 Impulsiono estes autos pra intimar a parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 409039 Nr: 16133-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS PEQUENAS 

EMPRESAS - SEBRAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 

ME, SERGIO FERREIRA AUGUSTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.165, GUSTAVO R. GÓES NICODELLI - OAB:OAB/MT 

17.980 A

 Processo nº 16133-12/2015 (Cód. 409039)

Vistos...

Em face de recentes decisões em Conflitos de Competência envolvendo a 

mesma situação destes autos, de cessão de crédito oriundo de operações 

bancárias a pessoas jurídicas de direito privado, em que foi reconhecida a 

competência da Vara Especializada de Direito Bancário para 

prosseguimento do feito por não desvirtuar a operação originária, além do 

que o Banco do Brasil S/A transferiu ao SEBRAE apenas parte do crédito, 

determino a devolução destes autos à Vara Especializada de Direito 

Bancário desta Comarca, com as homenagens devidas.

Em consequência, revogo a decisão de fls. 72.

Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 18 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331483 Nr: 211-62.2014.811.0002

 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: ELIZEU XAVIER DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - 

OAB:6090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 IMPULSIONO estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332144 Nr: 884-55.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPERAFICO DA AMAZÔNIA S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁQUILA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 

CEREAIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE VETTORELLO 

SPERAFICO - OAB:OAB/PR26090, MERLYN GRANDO MARTINS - 

OAB:OAB/PR38408

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos pra intimar a parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353740 Nr: 18536-85.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DE OLIVEIRA, JANILSON 

FERNANDES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359-B, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/O, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos pra intimar a parte autora para manifestar sobre a 
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certidão do oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369243 Nr: 18869-37.2014.811.0002

 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: MADECENTER MÓVEIS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELO S. A., AMERICA DESIGN COMERCIO DE 

MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154694/SP

 Impulsiono estes autos pra intimar a parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277143 Nr: 20672-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA BEATRIZ FERREIRA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVRARIA ADEPTUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:MT 7.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Sordi Teixeira - 

OAB:6.357 OAB/MT

 Impulsiono estes autos pra intimar a parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240484 Nr: 1798-61.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JACI GUIMARÃES, JANINE PAULA 

GUIMARAES CALMON CEZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 5.932, RODOLFO BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 21.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.997, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:299951

 IMPULSIONO estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92040 Nr: 1759-06.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA SEGUROS S/A, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON JORGE FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:MT/ 101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos pra intimar a parte autora para manifestar sobre a 

certidão do oficial de justiça

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044528-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BEUKHOF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA CRISTINA VIEIRA OAB - MS12024 (ADVOGADO(A))

ALESSANDRE VIEIRA OAB - MS6486 (ADVOGADO(A))

AMANDA BEATRIZ DE PADUA BLOCH OAB - PR81855 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO LUIZ TEROL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1044528-35.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDSON BEUKHOF REQUERIDO: ALEXSANDRO LUIZ TEROL 

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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005526-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEUANES RODRIGUES DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES INTEGRADAS DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005526-44.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: LEUANES RODRIGUES DE ARAUJO SILVA REQUERIDO: 

FACULDADES INTEGRADAS DE VÁRZEA GRANDE 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005386-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS MOTA PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA GROKE CAMPANATI OAB - SP262898 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KRAUSBURG COMERCIO DE FRUTAS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005386-10.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCOS MOTA PONTES REU: KRAUSBURG COMERCIO DE 

FRUTAS LTDA - EPP 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. Nos termos do Novo 

CPC, Expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, bem 

como, o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento ao 

valor atribuído à causa, no prazo de quinze dias (CPC, art. 701), 

consignando, caso a parte ré o cumpra, ficará isento do pagamento de 

custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). Conste, ainda, que nesse prazo 

poderá a parte ré oferecer embargos, sob pena de constituir-se de pleno 

direito o título executivo judicial (CPC, art. 702). Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004735-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDILENE MARIA DE ALMEIDA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004735-46.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: VALDILENE MARIA DE ALMEIDA FONTES REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta 

por VALDILENE MARIA ALMEIDA FONTES, devidamente qualificada nos 

autos, em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, também qualificado, que, 

em síntese, informa e pleiteia o seguinte: No tocante ao processo supra, 

extrai se que, a autora ao tentar realizar compra a crediário no comercio 

local teve a indigna surpresa ao saber que seu nome estava registrado no 

famigerado cadastro dos inadimplentes. Afirma a autora que, ao investigar 

onde e quem lançou seu nome no cadastro do Serasa/SPC, logrou êxito 

em descobrir que seu nome fora lançado pela requerida TELEFÔNICA 

BRASIL S/A. por uma suposta dívida no valor de R$ 122,03 ( cento e vinte 

e dois reais e três centavos) com data de vencimento em 17/09/2015 

sendo incluso na cadastro na data de 15/01/2016, sob o contrato de nº 

0246287298. Afirma que a requerida possui outros débitos lançados 

anteriormente, salienta que tais débitos estão em discussão judicial o que 

faz com que a requerida não seja punida pela sumula 385 do STJ. Ao final 

requer seja concedido a tutela antecipada para excluir os dados da 

requerente do cadastro dos inadimplentes, seja determinado a citação da 

requerida, seja julgado procedente a presente demanda, seja invertido o 

ônus da prova, seja a promovida/ré condenada a indenizar a autora na 

quantia de R$ 39.114,00 (trinta e nove mil, cento e quatorze reais). Com a 

peça inicial a autora fez juntada de: 1- Procuração; 2- Extrato do 

SERASA/SCPC, 3- Documentos pessoais, 5- Comprovante de residência, 

6- Declaração de Hipossuficiência. Recebi a petição inicial e deferi a tutela 

conforme o requerido, determinei ainda a citação da requerida. 

Devidamente citada a requerida apresentou sua peça de defesa. Aduz a 

requerida que: As partes firmaram contrato de prestação de serviços 

telefônicos e fora habilitado duas linhas telefônicas em nome da 

requerente. Diante de tal habilitação afirma a requerida que fora emitido as 

respectivas faturas telefônicas, faturas mensais e cadastro no sistema 

interno da empresa requerida. Afirma que, por ocasião do cadastro e do 

contrato a requerida possui todos os dados da parte autora, e, que a 

relação entre as partes transcorreu de forma normal, tendo por 

consequência a parte autora efetuado o pagamento de algumas faturas. 

Alega que sem, contudo, qualquer motivo a autora deixou de efetuar o 

pagamento das faturas referentes aos meses de 09/2015, 10/2015 e 

11/2015 gerando o débito no valor de R$ 122,03. Salienta que, comprova a 

relação entre as partes e neste caso a empresa ré afirma que agiu no 

exercício regular do direito. Salienta ainda que, neste caso em especifico 

ocorreu a inexistência de danos morais em favor da autora. Ao final 

requer: seja a autora intimada para que querendo responda o pedido de 

contraposto, requer seja condenada por litigância de má com a aplicação 

de multa por tal motivo, no mérito requer que todos o os pedidos 

formulados pela autora seja julgado improcedentes e com a consequente 

condenação nas penas contidas nos artigos 79 e 80, I e II do Código de 

Processo Civil, ante a litigância de má fé da autora. A tempo a requerente 

apresentou sua impugnação a contestação, afirma que a requerida não 

fez juntada de documentos legítimos e exigível que comprova o consumo 

da requerente, afirma ainda que não fora feito juntada de documentos 

pessoais, comprovante de endereço e não juntou também o contrato de 

adesão devidamente assinado entre as partes. Ao final requer: a total 

procedência dos pedidos É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Julgo 

esta ação antecipadamente por não terem as partes assim manifestado 

acerca da dilação de provas. Cumpre ressaltar que o magistrado tem o 

dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de 

provas ao constatar que as provas documentais acostadas aos autos 

possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento. 

Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa. Assim, em 

regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de 

direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para 

julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos 

elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide. Com 

efeito, a finalidade das provas é a formação da convicção do julgador em 

torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das provas, visto 

que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos para dar a 

solução jurídica à demanda. A proposito colaciono o entendimento 

alicerçado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Para dar correta solução jurídica ao litígio. O juiz pode dispensar a 

produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, 

conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure 

supressão do direito de defesa das partes. Estando os fatos 

demonstrados por documentos, desnecessário a dilação probatória" 

(TJMT - Ap 58294/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 

01/08/2016) DOS FATOS Trata-se de Ação Declaratória c/c Danos Morais, 

alegando o autor que não possui débitos com o réu, por ainda não possuir 

relação comercial, sendo indevida a restrição de crédito lançada em seu 

nome. Após análise dos fatos e provas, entendo que a pretensão 

inaugural não deve prosperar. O autor Irresigna-se contra restrição 

lançada em seu nome por débito de R$ 122,03 (cento e vinte e dois reais e 

três centavos) com data de vencimento em 17/09/2015 sendo incluso no 

cadastro na data de 15/01/2016, sob o contrato de nº 0246287298, que 

diz não reconhecer. Ao ofertar sua contestação o réu trouxe aos autos 

telas sistêmicas produzidas de forma unilateral indicando utilização regular 

e inclusive apontando ter o autor realizado alguns pagamentos. DAS 

PROVAS DA REQUERIDA As provas contidas nos autos juntadas pela 

requerida não são suficientes para me convencer de que houve mesmo a 

contratação, ainda que a requerida apresente as faturas comprovando 

que durante alguns meses houve mesmo o consumo ou seja, a utilização 

dos serviços ofertados pela requerida. DAS PROVAS DA AUTORA A 

requerente apresenta junto com a peça inicial o extrato expedido pela 

empresa SERASA-EXPERIAM onde consta o contrato nº 0246287298, com 

data de lançamento em 15/01/2016, data da inclusão no valor de R$ 

122,03 (cento e vinte e dois reais e três centavos). Observo que ao 

analisar o extrato em baila, verifico que no ID Nº 1358993, que a 

requerente faz apresentação de outras inserções contendo outros 

registros de inserção/inscrição no nome da requerente, autor, vejamos: 

EMPRESA DATA: INCLUSÃO EM: EXCLUSÃO EM: VALOR R$ CONTRATO 

Nº 1- IPANEMA III 25/12/2013 23/05/2016 R$ 535,19 1825837813 É sabido 

no meio jurídico que, a inscrição anterior à inscrição reclamada impede a 

parte de ser ressarcida de qualquer valor concernente a indenização por 

dano moral, e, neste sentido o Supremo Tribunal Federal – STJ aquietou a 

discussão trazendo à existência da Sumula 385. Senão vejamos: "Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento". O que afasta o pedido em 

condenação por dano moral. DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS Extrai-se dos autos a tentativa do autor em locupletar-se 

ilicitamente, faltando com a verdade que deve servir de norte para todos 

os litigantes nos processos judiciais, perde-se o objeto à condenação do 

réu ao pagamento de indenização por danos morais, pois não existe dano 

e, consequentemente, culpa e nexo causal a ensejar o arbitramento da 

verba condenatória. Em sua peça inicial, a autora afirma que está ciente 

de inscrição anterior à inscrição questionada, e, ainda assim afirma que tal 

inscrição está sendo questionada judicialmente, mas as alegações não 

passam de meras alegações, meras linhas escrituristicas onde apenas 

afirma ao leu. A autora não fez nenhuma prova de que existe mesmo o tal 

processo questionando a inscrição anterior, tampouco trouxe aos autos 

cópia do famigerado processo, aliás a autora não fez nada que pudesse 

me convencer de que existe mesmo outra ação reclamando fato 

constitutivo de seu direito. As atitudes da parte autora me faz questionar, 

o que leva o homem médio enquanto agente social a bater as portas do 

judiciário em uma nítida aventura jurídica. Talvez a parte tenha ingressado 

com a presente demanda por não ter tido condições de liquidar o débito 

que diga se trata se de um valor acessível ao homem médio R$ 122,03 

(cento e vinte e dois reais e três centavos) Talvez, simplesmente para 

obter tutela jurisdicional para afastar a restrição de crédito, ou, ainda, para 

obter indenização, imaginando que a instituição prestadora dos serviços 

por volume de documentos ou descontrole em seus arquivos, não obteria 

em tempo hábil os documentos para defender-se, o que, lamentavelmente, 

tenho visto à exaustão nos últimos tempos. Contudo, por qualquer ótica 

que analise a conduta do autor, por certo agiu em total má-fé, utilizando o 

Judiciário para obter ilegal provimento para declarar inexistente débito que 

assumiu e realizou, induzindo, de forma escancarada e fraudulenta, a erro 

o juízo, devendo sua conduta ser severamente punida, na forma do art. 

79, do NCPC. Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de 

má-fé como autor, réu ou inter-veniente. Com efeito, entendo ser o 

lançamento realmente equivocado e indevido por parte da requerida, que 

aliás não se desincumbiu de provar que danos não causou ao autor. 

Noutras palavras ainda que seja indevido os lançamentos em nome da 

autora esta porem não deverá ser indenizada, pois como dito alhures 

existe o impedimento da Sumula 385 do STJ. DA ATUAÇÃO DO 
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PROCURADOR DO AUTOR Reconhecida a litigância de má-fé do autor, não 

me parece crível que seu procurador tenha sido ludibriado pela parte 

constituinte, pois a má-fé da parte consta da própria inicial, quando a parte 

afirma que o débito apontado ao Serasa referia-se a dívida contraída junto 

a empresa requerida, e estando ciente de que a requerente possuía 

outras inserções em seu nome, conforme demonstrado acima. Pois não 

demanda de grande esforço para concluir, estando a própria inscrição 

apontada no extrato apresentada pela requerente. Como operador do 

Direito, função constitucionalmente reconhecida e de vital importância para 

a soberania e aplicação da Justiça, vejo que o modus laborandi do 

causídico é questionável e, ao menos, censurável, devendo também ser 

responsabilizado por suas atitudes, ao tentar induzir de forma leviana este 

juízo a erro. Seus atos, além de ferir o disposto nos arts. 2o, parágrafo 

único, VI e VII, ambos do Código de Ética e Disciplina da OAB, são 

passíveis de censura pelo Judiciário, na forma do art. 80, V, do CPC, 

quando proceder de forma temerária em qualquer ato, o que verifico no 

caso em tela. Art. 2º O advogado, indispensável à administração da 

Justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos 

humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da 

Justiça e da paz social, cumprindo-lhe exercer o seu ministério em 

consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe 

são inerentes. VI - estimular, a qualquer tempo, a conciliação e a mediação 

entre os litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de 

litígios; VII - desaconselhar lides temerárias, a partir de um juízo preliminar 

de viabilidade jurídica; Art. 80.NCPC/2015 Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo; Ex positis: JULGO PARCEALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos feitos nesta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais. Em decorrência, CONFIRMO a tutela de ID 

Nº 13598280, determinando que se expeça oficio ao SERASA. CONDENO 

o autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que fixo 

em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

NCPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC[1]. Custas processuais pelo 

autor, cuja obrigação deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do 

NCPC. CONDENO o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (NCPC, 

art. 81). Não havendo interposição de recursos, certifique-se o trânsito em 

julgado, arquivando-se estes autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Várzea Grande-MT 19 de 

fevereiro de 2020. Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] § 3o Vencido o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003608-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHA SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

max nascimento de rezende OAB - MT16826-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003608-44.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARINHA SOARES BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARINHA 

SOARES BARBOSA em desfavor TIM CELULAR S/A. Informa a devedora à 

Id. n° 26405873 a realização de depósito para cumprimento da obrigação, 

manifestando-se a credora à Id. n° 27850459 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° 27850459, 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

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014599-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEWTON ROBERTO FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO SERAFIM VIEIRA (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, 19 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: 1013540-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO E REPRESENTACOES BORNHOLDT LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BAZILEU TOLENTINO DE NOVAES NETO - ME (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, 19 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 
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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: 1013686-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR VASCONCELOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOS SANTOS (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, 19 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: 1014041-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCE DIAS FERREIRA MARTINS OAB - MG43115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JACOB YUNES (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, 19 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004371-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DMM LOPES & FILHOS LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MS19635 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRIVET COM. PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. - ME (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 MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 19 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.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011552-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DA SILVA LARA MAGNANI (REQUERIDO)

MAURO LUIZ MAGNANI (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, 19 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: 1010736-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BATISTA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE FRANCA COMÉRCIO DE BEBIDAS (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, 19 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: 1012362-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA EDUARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE SOUZA CASTRO OAB - SP161093 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

NORIVAL LEITE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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, 19 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010146-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA ARANHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GORETI GUADANHIN OAB - SP280592 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MMVC AGRO PASTORIL LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOELSON FERNANDES TEIXEIRA (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, 19 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, 
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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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007106-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCINEIDE MENDES DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

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, 19 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009517-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA MARIA DE OLIVEIRA EIRELI (EXECUTADO)

TANIA MARIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

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, 19 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008693-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO COSMO SOARES OAB - PA5577 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVADI CHRISTOPLHOLLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA SILVANA CARPEGGIANI OAB - PA13596-B (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 MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 19 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012697-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

KAIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON BORGES DOS SANTOS (REU)

ERNESTO GALBIATTO NETO (REU)

MAXIMA OBRAS E SERVICOS LTDA - EPP (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 MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 19 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003472-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO CAETANO DAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-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 DAS 

PARTES PARA MANIFESTAREM A RESPEITO DO LAUDO JUNTADO AOS 

AUTOS NO PRAZO DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 19 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003472-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO CAETANO DAS NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-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 DAS 

PARTES PARA MANIFESTAREM A RESPEITO DO LAUDO JUNTADO AOS 

AUTOS NO PRAZO DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 19 de fevereiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009915-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT11449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MODAL SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME (EXECUTADO)

 

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: 
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(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, 19 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006175-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GONCALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX REIS SANTOS OAB - MT26284/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. DE MORAES - ME (REQUERIDO)

R-4 COMUNICACAO LTDA - ME (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 INTIMO a parte autora para manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça para a requerida C. G DE 

MORAES-ME, no prazo de 05 DIAS. VÁRZEA GRANDE, 19 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008858-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMILY BORGES RODRIGUES (AUTOR(A))

WANDERLEI FELIPE RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MACHADO PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA REINERS GONCALVES OAB - MT14875/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008858-24.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): EMILY BORGES RODRIGUES, WANDERLEI FELIPE RODRIGUES 

REU: INSTITUTO MACHADO PEREIRA Vistos etc. Considerando haver 

menor envolvido na presente lide, necessário se faz o pronunciamento do 

membro do Parquet. Desse modo, dê-se vista ao Ministério Público. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 18 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009511-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PREMIUM FOODS BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RENATO GOMES DA SILVA OAB - SP275684 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. ALMADA TAVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1009511-55.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 402.877,57 ESPÉCIE: 

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) POLO ATIVO: Nome: PREMIUM FOODS BRASIL S/A Endereço: 

AVENIDA PRESTES MAIA, 241, - LADO ÍMPAR, CENTRO, SÃO PAULO - SP 

- CEP: 01031-001 POLO PASSIVO: Nome: R. ALMADA TAVEIRA Endereço: 

RODOVIA DOS IMIGRANTES, km 7,5, ( posto Mirian, Sala 07), JEANNE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78132-400 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a 

correspondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 19 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: 1009372-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA PATRICIA CAMPOS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFIANÇA CORRESPONDENTE CAIXA (REU)

DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1009372-40.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: PAMELA PATRICIA CAMPOS ARAUJO Endereço: RUA ARY 

PAES BARRETO, 307, (LOT MANGA), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78115-651 POLO PASSIVO: Nome: CONFIANÇA 

CORRESPONDENTE CAIXA Endereço: Avenida Edgar Vieira, 278, 

Inexistente, Boa Esperança, CUIABÁ - MT - CEP: 78068-000 Nome: 

DESTAK NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME Endereço: AVENIDA 

CARMINDO DE CAMPOS, 1728, - DE 1063/1064 A 1857/1858, JARDIM 

PAULISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78065-310 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a 

correspondência devolvida. VÁRZEA GRANDE, 19 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 
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“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018406-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA FAGUNDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1018406-05.2019.8.11.0002 

AUTOR(A): ZILMA FAGUNDES DE SOUZA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Reexaminando a 

questão decidida, concluo que não deve ser modificada a decisão 

recorrida de id. 26678575 – Pág.1-2, cujos fundamentos, s.m.j., bem 

resistem às razões do recurso, de forma que a mantenho. Presto, em 

ofício que segue, as informações que me foram requisitadas por meio do 

Ofício de n. 03/2020/GB2VC, o qual foi encaminhado por meio eletrônico, 

conforme recibo nestes autos. Dou prosseguimento ao feito. No mais, 

aguarde-se o decurso do prazo de defesa da parte ré, após a 

contestação, vistas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 19 de 

fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007717-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO ANTONIO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1007717-96.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 63.680,76 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: JAIRO ANTONIO DIAS Endereço: 

Rodovia Mário Andreazza, 1900, 301, Petrópolis, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78144-901 POLO PASSIVO: Nome: BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Endereço: RUA FUNCHAL, VILA 

OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04551-060 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR SOBRE A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. VÁRZEA 

GRANDE, 19 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 das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 307646 Nr: 3579-16.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DUARTE AMORIM NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilber Norio Ohara - OAB:MT 

8.261

 Vistos etc.

Concernente à sentença de fls. 318/319, consta dos autos às fls. 

321/325, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pela parte autora, 

aduzindo, em síntese, que houve erro material no tocante ao nome do 

autor no seu dispositivo e que não fora determinado à expedição da 

certidão de crédito.

Nesta toada, requer seja a sentença reformada, a fim de sanar o as 

contradições apontadas.

E os autos vieram conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e Decido.

Pois bem. Os embargos de declaração encontram respaldo no art. 1.022 

do CPC, possuindo a função de esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, 

portanto os embargos servem à integração da decisão.

Portanto, o pleito deve ser acolhido a fim de sanar o erro material presente 

na decisão terminativa que fez referência a pessoa distinta que não faz 

parte do polo ativo da demanda.

 Todavia, no tocante a omissão quanto à expedição da certidão de crédito, 

rejeito os Embargos, porque inexistente qualquer omissão na decisão 

objurgada.

Isto porque, diversamente do alegado pelo embargante, vislumbra-se que 

a sentença proferida é clara no sentido de que a certidão do crédito 

constituído na sentença deve ser requerida junto à secretaria desta vara, 

uma vez que se trata de diligência da parte, não havendo que se falar em 

omissão.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos de declaração, com 

fundamento no art. 1.022, III, do CPC e declaro o erro material existente na 

sentença de fls. 318/319, passando a constar na sua parte dispositiva:

 Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por JOSE DUARTE 

AMORIM NETO em desfavor de TUT TRANSPORTES LTDA.

Na parte que não foi objeto da correção, permanece a sentença como 

lançada nos autos.

Intime e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 419325 Nr: 21661-27.2015.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE VIANA

 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

 Assim, apesar de o crédito ter sido constituído posteriormente ao advento 

da recuperação judicial, cabe ao Juízo que a conduz o controle dos atos 

de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais, devendo 

o credor manejar ação de habilitação junto a recuperação em trâmite, para 

sua inclusão no quadro de credores. Frisa-se ainda que, a certidão do 

crédito constituído na sentença deve ser requerida junto à secretaria 

desta vara, uma vez que se trata de diligência da parte. Diante do exposto, 

arquive-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. Intime-se e 

cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 445394 Nr: 9601-85.2016.811.0002

 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: WDBG, VALDINEI ARAUJO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO ODONTOLÓGICO HOSPITAL DO 

DENTE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ELIAS PEREIRA DE 

PAULA - OAB:17.399/MT, JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - 

OAB:20929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Alfaro - OAB:MT 

15.941, Joéverton Silva de Jesus - OAB:9,946

 Vistos etc.

Diante da informação acostada às fls. 95, nomeio em substituição, o 

cirurgião dentista MARCELO RODRIGO ARRUDA ABREU, recebendo suas 

correspondências na rua G, nº 25, Jardim Petropolis - Cuiabá-MT, Fone: 

(65) 3027-2726, e-mail: mrmix.marcelo@gmail.com, devendo ser intimado 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste nos termos da 

decisão acostada às fls. 86/87.

 Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 316778 Nr: 13156-18.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIL MARIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19,077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido da parte autora (fls.74).

Diante disso, expeça-se carta precatória para intimação da parte 

requerida/devedora, a fim de que efetue o pagamento do valor devido no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

475-J, caput, do Código de Processo Civil.

 Observa-se o endereço indicado às fls. 38.

Todavia, deverá a parte requerente para o devido cumprimento da carta 

precatória, apresentar planilha atualizada do débito. Prazo: 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 392317 Nr: 6774-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA GONZAGA FELDBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ- UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LUCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HENRIQUE CABRAL 

SANT'ANA - OAB:OAB/SP 266.742

 Vistos.

Instados a manifestarem quanto aos cálculos formulados pelo contador 

judicial (fls. 188), a exequente os impugnou sob o fundamento de que os 

valores obtidos pelo contador são inferiores ao que obteve no cálculo por 

ela formulado (fls. 191/195).

Por sua vez, a executada manifestou concordância com os cálculos (fls. 

196).

Pois bem, dá analise dos cálculos formulados pelo contador e do realizado 

pela exequente, constata-se que razão não assiste ao requerente.

Isso porque, ao calcular o valor das astreintes, o autor não se atentou às 

datas estabelecidas no item 1 da decisão de fls. 185, o que explica a 

diferença de valor que o autor obteve.

Do mesmo modo, ao calcular o valor atualizado dos danos morais, o autor 

constou como data para incidência da correção monetária 28/05/2015, 

quando o correto seria 28/05/2018 (fls. 85, verso), fato que por certo 

gerou a alegada diferença de R$1.744,82, bem assim os reflexos sobre os 

honorários sucumbenciais e, por consequência, sobre a multa e 

honorários do cumprimento de sentença.

Diante de tais considerações, rejeito a impugnação ao cálculo formulado 

pela exequente e homologo o cálculo judicial apresentado às fls. 188.

Intime-se a executada para que, no prazo se 10 (dez) dias, efetue o 

pagamento do saldo remanescente, conforme obtido pelo contador 

(R$35.831,83).

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o autor para 

manifestar e requerer o que entender de direito.

Sem prejuízo, em sendo incontroverso, libere-se o valor depositado pala 

executada às fls. 157 em favor da exequente, que deverá informar os 

dados bancários para depósito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 49755 Nr: 4670-30.2002.811.0002

 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: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A- 

ELETRONORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVETE NASSARDEN METELO, RAFAELE 

NASSARDEN METELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Macedo Rey Parrado - 

OAB:5642/MT, SILAS AUGUSTO DE SOUZA - OAB:5122-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA N. CABRAL - 

OAB:5344/MT, TARCÍSIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - OAB:6163

 Vistos etc.

Diante da certidão acostada às fls. 559, arquivem-se os autos, 

procedendo às baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Várzea Grande, 12 de fevereiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297181 Nr: 17597-76.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON BELEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da exordial e, consequentemente, resolvo o mérito 

da demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se, mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE em 

favor do autor do lote 19, da quadra 22, do loteamento Terra Nova, 

registrado sob a matrícula 7.669 do 5º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, situado 

no Município de Várzea Grande/MT (certidão fl. 22).DEFIRO desde já o 

reforço policial, caso venha a ser noticiado nos autos a necessidade de 

tal medida.Pela sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento 
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das custas processuais e honorários advocatícios, considerando o valor 

ínfimo atribuído ao valor da causa, por apreciação equitativa arbitro os 

honorários advocatícios no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

considerando o zelo do profissional; a natureza, a importância, a duração 

da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 

8º, do CPC.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no 

prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 298388 Nr: 18927-11.2012.811.0002

 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: OLINDA CARMELIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROSA GOMES - 

OAB:7848-B/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, justificando-as. Prazo: 10 dias.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 26915 Nr: 5215-71.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEOFILO DA ROSA FRANCO, IVONI HENRICHS 

FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SIQUEIRA DA COSTA, MARIA 

CARLOTA JOHNSEN DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJANIR AMÉRICO 

BRASILENSE - OAB:7382, MARIOMARCIO MAIA PINHEIRO - 

OAB:4093/MT, OSMAR MILAN CAPILÉ - OAB:835, RICARDO SIQUEIRA 

DA COSTA - OAB:3205-B/MT

 Vistos etc.

1 - Tendo em vista os embargos de declaração interpostos pela parte 

executada (fls. 677/679), intime-se a parte credora para se manifestar, 

nos termos do art. 1023, § 2º, do CPC. Prazo: 5 dias.

2 – De outra banda, o douto patrono da parte exequente apresentou aos 

autos relação dos herdeiros da exequente Ivoni Hennrichs Franco, sendo 

eles:

a) Rejane Franco (consta “divorciada”)

b) Grasieli Franco e seu esposo

c) Everton Santana da Silva

d) Cleiton Franco (consta “solteiro”)

Contudo, não trouxe aos autos certidão de óbito da de cujus, bem assim 

documentos pertinentes à habilitação dos herdeiros, tais como, 

documentos pessoais, certidão de casamento da herdeira Grasieli, haja 

vista que casada com comunhão universal de bens, certidão de 

casamento devidamente averbada com o divórcio da herdeira Rejane 

Franco, inclusive procuração ad judicia de todos os sucessores.

3 – Cumprido os itens acima, façam os autos conclusos para apreciação 

do embargos declaratórios e petição de fls. 684/686.

 4 – Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 250132 Nr: 9546-47.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENARO GOMES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR CORREIA DINIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA C. 

PASSARE - OAB:OAB/MT 6199

 Vistos etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença, o qual fora recebida às fls. 76.

A parte devedora/requerida fora intimada (fls. 77), contudo deixou 

transcorrer o prazo para liquidação espontânea (certidão de fls. 80).

Instado à manifestação, a douta Defensoria Pública não se manifestou 

acerca do não pagamento, nada sendo requerido, somente trouxe aos 

autos petição idêntica a de seu pedido inicial, atualizando o valor do débito 

(petição de fls. 83).

Em sendo assim, abra-se nova vista à Defensoria Pública para 

manifestação quando ao decurso do prazo para pagamento. Prazo: 10 

dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 339702 Nr: 7714-37.2014.811.0002

 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: PAPITOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOMRASA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA THAYS REGINA 

NAJEM - OAB:4697/RO, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - 

OAB:7348/MT, THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - OAB:24411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILA MOREIRA - OAB:6740/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB-MT 4635, LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - OAB:19000, 

ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:OAB/MT 11864

 Vistos.

À vista da impugnação ao laudo pericial formulado pela parte ré às fls. 

667/670, bem assim o pedido formulado pelo autor, para que o perito 

complemente o laudo pericial informando o atual valor de mercado das 

benfeitorias por ele realizadas (fls. 670/676), intime-se o perito para os 

esclarecimentos pertinentes, no prazo de 15 (quinze) (art. 477, §2º, CPC).

Após, intimem-se as partes para manifestarem em igual prazo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 352204 Nr: 17464-63.2014.811.0002

 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: EDMILSON ANTONIO ESTEVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

NISSAN MOTOR COMPANY LIMITED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANZILA LOPES OLOZAR REGES 

- OAB:22079-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBADILO SILVA CARVALHO 

- OAB:24051/A, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9.566 - MT, 

REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:MT 9.552, Selma Fernandes 

Cunha - OAB:15600

 Vistos.Consta às fls. 154/155 Embargos de Declaração opostos pela 

requerida NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS Ltda, em que alega que a 

decisão saneadora foi omissa ao não manifestar quanto aos pedidos de 

expedição e ofícios formulados na contestação. (...) .Nesse ponto, razão 

assiste ao embargante, motivo pelo qual faço acrescer à decisão 

saneadora de fls. 145/146, o seguinte:Defiro o pedido para que seja 

expedido Ofício à Delegacia de Polícia Especializada em Delitos de Trânsito 

– CBA de Cuiabá, solicitando que encaminhe cópia integral do Boletim de 

Ocorrência de Trânsito n. 2014.191833.Quanto ao pedido para que seja 

oficiada à Susep para que encaminhe ofícios às seguradoras autorizadas 

a operar no país, solicitando informações acerca da existência de contrato 

de seguro sobre o veículo objeto da lide e de eventuais pagamentos de 

prêmio, entendo que restou prejudicado à vista das petições e 

documentos juntados pelo do autor de fls. 184/18190 e 200, em que 

informa a qual é a sua seguradora e o valor que recebeu em decorrência 

do sinistro. Portanto, acolho os embargos e procedo à alteração da 

decisão saneadora nos termos supramencionados.De tal modo: 
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1)Expeça-se ofício à Delegacia de Polícia Especializada em Delitos de 

Trânsito – CBA de Cuiabá, solicitando que encaminhe cópia integral do 

Boletim de Ocorrência de Trânsito n. 2014.191833. Instrua o ofício com a 

cópia dos documentos de fls. 39/44.2)Intimem-se as partes para, no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestarem e requererem o que entender de direito 

com relação ao ofício encaminhado pela seguradora (fls. 

236/237).Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 407690 Nr: 15472-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA LUCIANA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO (TELEFONICA BRASIL S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:MT 13.333

 Diante de todo o exposto, determino a remessa dos autos ao Contador 

Judicial para retificação dos cálculos apresentados pelo credor.Deverá o 

servidor elaborar a estimativa dos honorários sucumbenciais arbitrados na 

sentença no valor de R$ 1.000,00, incidindo juros de mora a partir do 

trânsito em julgado (13.03.2019) e correção monetária a partir do 

arbitramento (11.02.2019), até a data do depósito judicial, que se deu em 

14.11.2019 (fls. 89v).Com a estimativa nos autos, intimem-se as partes 

para querendo se manifestarem acerca do laudo. Prazo: 10 dias. Com ou 

sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos para as 

deliberações pertinentes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 251206 Nr: 10486-12.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHAMBI ALIMENTOS NORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO BEM BOM LTDA-ME, SIDNEI 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DALL 'COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10.453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que o edital expedido às fls. 104 não fora publicado, 

restando prejudicada o ato conciliatório, redesigno audiência de 

conciliação para o dia 28 de maio de 2020, às 13h00min.

Proceda a citação/intimação da parte requerida via edital, com o prazo de 

20 (vinte) dias, fazendo constar as advertências contidas na decisão de 

fls. 89.

Publique-se o edital em tempo hábil para realização do ato, posto que o 

processo encontra-se incluso na Meta 2.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 294895 Nr: 15159-77.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO MITUO KUROYANAGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR DOS SANTOS, VALDEVANIR 

SALUSTIANO GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS SANTAREM 

GONZALES - OAB:11.062-A, HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que houve pedido de cumprimento da 

sentença às fls. 271/274 com relação aos honorários de sucumbência.

Assim, intime-se a parte requerente/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fazendo constar como exequente ADAIR 

DOS SANTOS e como executado LAURO MITUO KUROYANAGI.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 117794 Nr: 15927-08.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA VIANA ACOSTA, JEFERSON ALEXANDRE 

VIANA LEMES, JESSICA APARECIDA VIANA LEMES, JENNYFER VIANA 

LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KELCIA FIGUEIREDO DE 

FREITAS GONÇALVES - OAB:, BENEDITO ALVES FERRAZ - OAB:5632, 

JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:OAB/MT 9.983, RAFAEL SILVA 

SOUTO - OAB:14.018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos etc.

Efetuada a penhora de fls. 514/524, a parte requerida apesar de intimada 

(fls. 525), não suscitou impenhorabilidade ou indisponibilidade.

Em sendo assim, proceda à transferência dos valores penhorados para a 

conta bancária a ser indicada pelos credores.

Ato contínuo, intime-se a parte exequente a se manifestar nos autos e 

requerer o que de direito. Prazo: 10 dias.

 Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, conclusos para extinção 

do processo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 308547 Nr: 4512-86.2013.811.0002

 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: CAMILA DE MORAES ALVAREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO 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: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Vistos etc.

1 - Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta 

única (fls. 228v) para as contas bancárias indicadas pelo credor às fls. 

230, eis que incontroverso.

2 - Por outra banda, considerando que o credor cobra valor remanescente 

do débito, requerendo a execução da sentença (fls. 232/234), intime-se a 

parte executada para que efetue o pagamento do valor restante (R$ 

174,71), com as cominações legais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de aplicação da multa prevista no art. 523, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor cobrado, nos 

termos do art. 523. § 1º, CPC.

 3 - Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 4 - Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 345424 Nr: 12192-88.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIPRIANO DE SOUZA PAULA, MARARIDA PAULA DE 

PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISCAP AUTO CENTER LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BARAO - 

OAB:OAB-MT 8313

 Vistos etc.

Diante do comparecimento do filho dos requerentes a audiência de 

conciliação (fls. 123), onde relatou que o autor Cipriano Souza de Paula 

veio a óbito, foi determinado vista a Defensoria Pública, representante da 

parte autora (fls. 126).

A qual acostou aos autos documentos de Cirlei de Paula, Osmar de Paula, 

Neuri de Paula, Rudimar de Paula e Solange de Paula para a habilitação 

dos herdeiros do de cujus Cipriano Souza de Paula (fls. 129/133).

Pois bem. Analisando os autos, constata-se que a parte autora ainda não 

apresentou cópia da certidão de óbito do morto, tão somente a acostou 

aos autos em apenso (id. 273351).

Ademais, verificou-se na referida certidão de óbito que o de cujus tinha 6 

(seis) filhos, sendo um deles falecido, não havendo nos autos qualquer 

informação acerca deste.

 Logo, faz-se necessária com relação ao herdeiro morto, trazer, caso haja 

inventário, termo de inventariante e/ou documentos pertinentes; e não o 

tendo, relação dos herdeiros.

1 - Sendo assim, determino a intimação, via mandado, da parte autora 

Margarida Paula de Paula, a fim de que compareça na Defensoria Pública 

para que preste as informações necessárias para a regularização da 

habilitação do herdeiro/falecido faltante.

2 - Feita a intimação, abre-se vista a Defensoria Pública para dar 

prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito e 

apresentando cópia da certidão de óbito nestes autos. Prazo: 10 (dez) 

dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321422 Nr: 17824-32.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR RODRIGUES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 148,98, totalizando em R$ 

562,38, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328454 Nr: 24776-27.2013.811.0002

 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: JOACIR JOSE LEITE DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES LTDA, COMPANHIA 

MUTUAL DE SEUGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:MT 9.833-A, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 Intimo a parte Requerida para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388546 Nr: 4446-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA GRILLAUD SOUZA, JOÃO SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BENEDITO DE MORAIS, Sonia F 

Arruda, CARLA APARECIDA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11.915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER ROGERIO NEVES DE 

SOUZA - OAB:MT 13.714

 Encaminho para nova publicação o movimento "Decisão->Determinação" 

de 12/02/2020: 1) Compulsando os autos, denota-se que a realização 

desta solenidade resta prejudicada, posto que a intimação da decisão 

saneadora foi publicada em nome da antiga patrona da requerida Carla 

Aparecida Ramos da Silva, quando esta já havia constituído novo patrono 

à fl. 94, logo, não houve ciência de seu patrono quanto a data da 

audiência, inclusive, para providenciar a intimação das testemunhas 

arroladas, sendo imprescindível a redesignação do presente ato. 2) Sendo 

assim, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de 

abril de 2020 às 14h00min. 3) Promova-se a retificação da capa dos autos 

e registros do Sistema Apolo para constar o atual patrono da requerida 

(procuração fl. 94). 4) Saem os presentes devidamente intimados. 5) 

Cumpra-se".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388546 Nr: 4446-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA GRILLAUD SOUZA, JOÃO SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BENEDITO DE MORAIS, Sonia F 

Arruda, CARLA APARECIDA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11.915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER ROGERIO NEVES DE 

SOUZA - OAB:MT 13.714

 INTIMAÇÃO da parte Requerida para ciência da Decisão do movimento 

"Decisão->Determinação", de 04/11/2019: "Vistos, (...) DECLARO 

SANEADO O FEITO.Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo 

como pontos controvertidos: a comprovação da posse injusta ou da posse 

mansa, pacífica e continua dos requerido no imóvel por em tempo 

suficiente para a configuração de usucapião, há que título a requerida é 

possuidora do imóvel em litígio e por quanto tempo. INDEFIRO o pedido de 

prova pericial, uma vez que foi feito de forma genérica sem especificar 

qual o tipo da perícia pretendida e, tampouco o que se pretende provar. 

DEFIRO a produção de prova oral, consistente em depoimento pessoal das 

partes e prova testemunhal. Caso queiram provar o alegado por meio de 

documentos deverá fazê-lo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão. No mais, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 12 de fevereiro de 2020, às 15h30. As partes deverão apresentar o rol 

de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da 

presente decisão e com observância da regra processual (CPC – art. 

450), sob pena de indeferimento. A intimação das testemunhas arroladas 

deverá ser providenciada pela parte que as arrolou (artigo 455, do CPC) e 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

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 (artigo 455, §1º, do CPC). A inércia na realização da 

intimação da testemunha importa na desistência de sua inquirição, 

conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC. Intime-se, pessoalmente, 

as partes para comparecer à audiência, constando a advertência de que 

deverão comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo 

presumidos confessados os fatos alegados caso não compareça ou 

comparecendo, se recuse a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão (CPC, § 1º, art. 385). Intime-se a requerida para, no prazo de 10 

(dez) dias, comprove sua situação financeira precária, por meio de 

documentos públicos ou particulares que retratem a insuficiência de 

recursos, tais como declaração de imposto de renda, comprovante de 

renda e outros, sob pena de indeferimento dos benefícios da gratuidade 
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da justiça (art. 99, § 2 º, do CPC). RETIFIQUE-SE a autuação para 

acrescentar ao polo passivo da presente ação Carla Aparecida Ramos da 

Silva, bem como corrigir o nome do requerido ‘Edilson de Tal’ para constar 

Adilson Benedito de Morais, consoante certidão de fls. 61. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 4 de novembro de 2019. André 

Mauricio Lopes Prioli, Juiz de Direito".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390377 Nr: 5578-33.2015.811.0002

 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: JAIR BEZERRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS LTDA, 

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:13624-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, MARIA JULIA MORAIS TORRES - OAB:, 

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:MT 12.129-A

 Intimo a parte requerida para contrarrazoar o Recurso Adesivo de fls. 

300/306, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397218 Nr: 9873-16.2015.811.0002

 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: EMP, KATIA BEATRIZ MARCHESE, GILBERTO ANTONIO 

PAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO SICREDI 

S.A-BANSICREDI, ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457, ROBISSÂNIA DA SILVA FELIX - OAB:16766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:MT 11.660/O, ERNESTO BORGES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar acerca do comprovante de 

pagamento da condenação juntado às fls. 178/179, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342952 Nr: 10260-65.2014.811.0002

 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: JADIR VERNE, ELIANE FRANCO VERNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA POMPEU DE CAMPOS, LOURDES 

SIQUEIRA CAMPOS, GONÇALO PEDROSO DE BARROS, JOACY MARIA 

BARROS, MARIA LÚCIA CORRÊA DE ALMEIDA BARROS, JOÃO 

TERTULIANO DE BARROS FILHO, BENEDITO MARQUES ASSUNÇÃO, 

JOACY MQARIA DE BARROS, ALCINA ARRUDA DE ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:MT 17.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIETA MARINHO PIRES 

CEZÁRIO - OAB:14.272/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - 

OAB:2090/MT, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - OAB:OAB-MT 

17020, RAIMUNDO CAETANO DA SILVA - OAB:6.324

 Intimo a parte requerida para apresentar contrarrazôes no prazo de 15 

(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19300 Nr: 1739-25.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÚBIA SIMONE LEVENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA LAURETTI BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VINICIUS LEVENTI DE 

MENDONÇA - OAB:16363, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:OAB-MT 

10854-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 579707 Nr: 9241-48.2019.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEHPPO COMPONENTE MECANICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON DAVID GEHRING - 

OAB:12.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 11, intime-se pessoalmente a parte autora, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento (art. 485, III, do CPC).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Várzea Grande, 03 de fevereiro de 2020.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 56066 Nr: 2142-86.2003.811.0002

 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: ESPÓLIO DE JOAQUIM MENDONÇA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. CARLOS HONORIO CASTRO - 

OAB:3541-B/MT, MARILENE ALVES - OAB:MT 7474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:MT 15.013-A

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento da 

sentença com relação aos honorários sucumbenciais nas fls. 351/353.

Ante o exposto, intime-se a parte executada para que cumpra o 

determinado na sentença proferida por este juízo às fls. 297/302, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, 

§1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do NCPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, NCPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fazendo constar como exequente JACO 

CARLOS SILVA COELHO e como executado ESPÓLIO DE JOAQUIM 

MENDONÇA FILHO.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 440206 Nr: 6901-39.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PVC BRAZIL INDÚSTRIA DE TUBOS E 

CONEXÕES S/A, SUL INVEST BRZ FIDC MULTISSETORIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6.576/MT, JOSÉ AVELINO DE NOVAES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 11.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENILSON NASSARDEN PAIVA 

JUNIOR - OAB:19132, Paulo Giovani Fornazari - OAB:22089

 Vistos etc.

Primeiramente proceda-se com a renumeração dos autos a partir das fls. 

225.

Desde já, verifica-se que houve pedido de cumprimento da sentença com 
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relação aos honorários advocatícios nas fls. 246/247.

Assim, intime-se a parte executada, para que efetue o pagamento do 

montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do NCPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, NCPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fazendo constar como exequente Paulo 

Giovani Fornazari e como executado Todimo Materiais Para Construção 

Ltda.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 5111 Nr: 112-06.1988.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNECK LAMINADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON OSEIAS PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SADI LUIZ BRUSTOLINI - 

OAB:3395-A/MT

 Logo, extinto o processo em razão da inércia da parte autora, que deixou 

de promover os atos e diligências que lhe competiam, responde esta pelo 

pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios em favor do patrono do réu levando em consideração o grau 

e o zelo despendido. Ainda que assim não fosse, os embargos de 

declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos 

de uma sentença, os quais devem ser modificados, se for o caso, através 

do recurso adequado. Sendo assim, inexistem qualquer das hipóteses do 

artigo 1.022 do CPC, motivo pelo qual os embargos de declaração não 

merecem prosperar. Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS, nos termos supracitados, mantendo-se a decisão 

incólume. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 353730 Nr: 18527-26.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT/11546-A, RENAN NADAF 

GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Postergo a anàlise do pedido de fls. 147.

Diante disso, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 138, expedindo 

ofícios às empresas de telefonia, conforme requerido pela autora (fls. 

137).

Com respostas nos autos, intime-se a parte autora para manifestar-se. 

Prazo: 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para apreciação 

do petitório de fls. 147.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 303750 Nr: 24708-14.2012.811.0002

 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: GILSIVAN VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS CONSTRUÇÕES E ACABAMENTO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA GISELE WAHL DE 

ALCÂNTARA - OAB:11.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ISTO POSTO, diante dos fatos e documentos trazidos ao bojo dos autos, 

julgo parcialmente procedente os pedidos constantes na exordial, para 

DECLARAR rescindida a avença firmada entre as partes, bem como 

CONDENAR a requerida a restituiu ao autor a quantia R$17.405,72 

(dezessete mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e dois centavos), 

valor pago a maior pelo autor, devidamente acrescido de juros correção 

monetária pelo INPC desde o desembolso e dos juros legais, à razão de 

1% ao mês, contados da citação.Ante a sucumbência recíproca, 

determino o rateio das custas e honorários advocatícios que arbitro em 

10% sobre o valor atualizado da condenação; tendo em vista a natureza 

da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo 

despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.A parte ré, vencida na 

maior parte fica responsável pelo pagamento do percentual de 60% 

(sessenta por cento) e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta 

por cento) das custas e honorários sucumbenciais, ora arbitrados, 

observada a gratuidade da justiça concedida (fls. 54). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 293534 Nr: 13528-98.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIVALDO DE ARAUJO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONIBERG DE FRANÇA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:OAB/MT 6588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURÃO - OAB:13.258-MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com 

resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de determinar a reintegração do autor no imóvel descrito na 

inicial, qual seja, o lote urbano localizado na Avenida Tiradentes, Quadra 

10, Lote 11, do Bairro Jardim Manaíra, Município de Várzea Grande/MT. No 

mais, confirmo e revigoro a liminar concedida às fls. 274/275. EXPEÇA-SE 

mandado de reintegração de posse, a ser cumprido independentemente do 

trânsito em julgado desta decisão.Condeno o requerido ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com 

fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Certificado o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 295690 Nr: 16003-27.2012.811.0002

 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: MARIA BERNADETE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO RUWER - 

OAB:MT -7697- E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9833A, Maria Emilia Gonçalves da Ruela - OAB:PE 

23.748, SANDRA MARA DE ALMEIDA - OAB:10.658/MT

 Vistos etc.

Analisando o petitório acostado às fls. 397, verifico que se requer a 

concessão do prazo de 05 dias para que a autora se manifeste por 

completo quanto a prova pericial, contudo, tal pedido é datado de 

04.02.2020.

Assim, já tendo decorrido o prazo solicitado, intime-se o douto causídico 
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da parte autora a se manifestar nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento. Prazo. 10 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 300183 Nr: 21116-59.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO COSTA VERDE LTDA. (POSTO 

COSTA VERDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO BUOSI - OAB:OAB/SP 

227.541, FABIO ANDRE FADIGA - OAB:OAB/SP 139.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos etc.

Para apreciação do requerimento formulado às fls. 135, necessário se faz 

a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intime-se a parte exequente a trazer aos autos referido 

cálculo. Prazo: 10 dias.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 334135 Nr: 2713-71.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EUGÊNIO LASCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDELINO DELEON LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EUGENIO LASCH - 

OAB:4579/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254

 [..].Sendo assim, considerando que de fato nada foi dito quanto aos 

demais tópicos apresentados pelo embargante, ACOLHO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS, tão somente para acrescentar à decisão objurgada o 

seguinte parágrafo: “Deixo de analisar as alegações do impugnante 

referentes a nulidade do título executivo, porque este tema já foi 

alcançado pelo instituto da preclusão, uma vez que foi devidamente 

analisado na sentença que julgou os Embargos à Execução – código: 

349493 (cópia da sentença acostada às fls. 175/177)”, mantenho incólume 

os demais termos da decisão de fls. 210/211. No mais, faço as seguintes 

deliberações:1.DECLARO a nulidade das certidões de fls. 229/230, no que 

se refere ao encaminhamento desta ação ao e. TJMT, as quais se 

encontram equivocadas, haja vista que não há qualquer recurso pendente 

de análise pelo Tribunal;2.DETERMINO o desentranhamento das certidões 

de fls. 229/230 para evitar eventuais dúvidas no trâmite desta demanda. 

3.DETERMINO o desentranhamento da petição de fls. 224/226 por se tratar 

de cópia idêntica da peça de fls. 191/193, devendo ser entregue ao seu 

subscritor para evitar a avolumação desnecessária dos autos. 4.REITERO 

o item 1 da decisão de fls. 210/211: Deverão ser desentranhadas as 

cópias das petições de fls. 202/207 e 208, face pertencer aos autos Id. 

349493, inclusive os originais já se encontram juntadas naquele 

processo.5.REITERO o item 2 da decisão de fl. 179: Proceda a avaliação 

dos bens (CPC, art. 870, intimando as partes no seguimento do respectivo 

laudo (CPC, art. 872, § 2º). 6.ATENTE-SE A SECRETARIA que sendo 

desentranhada dos autos alguma de suas peças, em seu lugar será 

colocada uma folha em branco, na qual serão certificados o fato, a 

decisão que o determinou e o número das folhas antes ocupadas, 

evitando-se a renumeração (artigo 336 da CNGC).Publique-se. Intime-se. 

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 110596 Nr: 6262-36.2007.811.0002

 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: VALDENICE APARECIDA MAGALHÃES, GMDS, 

JDSRpsmVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINAS BRASIL SEGUROS, TRANSEGURO 

ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, TRANSPORTE NOVA 

ERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTÁVIO FERREIRA MENDES 

FILHO - OAB:4.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO NUNES 

GUIMARARES - OAB:6569, ANA PAULA DOS SANTOS CRUZ - 

OAB:11620-B, FERNANDO HASSEN NORONHA - OAB:4381-A/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as. Prazo: 10 dias.

 Sem prejuízo do apontamento acima, designo audiência de conciliação 

para o dia 07 de maio de 2020, às 17h00min.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presentes ao ato 

acompanhados das partes.

Intime a douta Defensoria Pública para comparecer ao ato.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência, constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 220176 Nr: 395-91.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RONI DE LIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:MS 9.429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2321-B/MT, FERNANDA MENDES PEREIRA FREITAS - 

OAB:MT 4.455, PATRICIA RAMALHO DA CRUZ - OAB:14.356/MT

 Ainda que assim não fosse, os embargos de declaração não constituem 

recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma sentença, os quais 

devem ser modificados, se for o caso, através do recurso adequado. 

Sendo assim, inexistem qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC, 

motivo pelo qual os embargos de declaração não merecem prosperar. 

Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos 

termos supracitados, mantendo-se a decisão incólume. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 82179 Nr: 4568-03.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BARTOLOMEU CAMPOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTROLABIO TENORIO DE SOUZA ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCONLN DE 

BARROS FERREIRA - OAB:8777/O, ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - UNIVAG - OAB:6357/MT, ÁRLAN LINO DE DEUS - UNIVAG - 

OAB:12153-E, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, FABIANA 

CURI - OAB:5038/MT, LUCIMAR APARECIDA KARASIAK - UNIVAG - 

OAB:6448, LUIS JONI DA SILVA - OAB:10024-E/MT, ROSILAYNE 

FIGUEIREDO CAMPOS - UNIVAG - OAB:6540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 171, intime-se pessoalmente a parte autora, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento (art. 485, 

III, do CPC).

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 243362 Nr: 4462-65.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 
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OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 313, VIII, do CPC, defiro o petitório acostado nas fls. 

236 e suspendo o processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos 

termos requeridos.

Decorrido referido prazo, certifique-se e intime-se, e, em nada sendo 

requerido pelo credor, encaminhe-se os autos ao arquivo provisório, a 

partir de quando passará a correr a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 250526 Nr: 9865-15.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO BORGES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR RODRIGUES 

BARBOSA FILHO - OAB:21642/O

 Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade, para reconhecer 

a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, e julgar extinto o 

processo, com fundamento no artigo 924, III, do Código de Processo Civil. 

Sucumbente, arcará o exequente com os honorários advocatícios do 

patrono dos executados, que arbitro em 10% do valor atualizado do 

débito.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-seCertificado o trânsito em julgado, 

em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 273895 Nr: 16760-55.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANAEL ALVES RIBEIRO VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO VIEIRA SOUZA DORILEU, FELIPE 

TEIXEIRA R. MACHADO, CELSO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:OAB-MT 10875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:OAB/MT 12213, RICIELI FORTES - OAB: OAB/MT- 18.097, 

SAMANTHA TONHÁ FLORES - OAB:, TAIANA VIEIRA DE SOUZA 

DORILEO - OAB:14217/MT

 Isto posto, e por tudo que mais consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos contidos na exordial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, observado o disposto no 

artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida (fl. 

19).Retifiquem-se os nomes dos requeridos Thiago Vieira Souza Dorileu 

para constar Tiago Vieira de Souza Dorilêo e de Celso Bezerra para 

constar Celson Luiz Duarte Bezerra.Por fim, à vista da demonstração da 

insuficiência de recursos financeiros, concedo ao requerido Felipe 

Teixeira Rabelo Machado, os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

moldes do art. 98 e 99 do CPC.Certificado o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 263811 Nr: 3139-88.2011.811.0002

 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: EZILDO MARQUES DE SOUZA, ELENIR MARIZE DE 

CAMPOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, BENTO LOPES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:MT 12.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:OAB-MT 7182

 DECLARO A PERDA DA EFICÁCIA DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA 

LIDE, devendo o feito prosseguir tão somente quanto ao 

requerido.Ademais, adianto que não há que se falar em ilegitimidade 

passiva, haja vista que consta nos autos certidão de ônus atualizada 

referente ao imóvel usucapiendo e esta indica o requerido como real 

proprietário do bem (fls. 79 e 85) sendo, portanto, legítimo para figurar no 

polo passivo.De outra banda, destaco que é imperiosa a citação de todos 

os proprietários, possuidores e confinantes conhecidos na ação de 

usucapião, sendo que a omissão configura vício insanável, a teor da 

legislação processual (artigos 239 e 246 §3º do CPC).Faço as seguintes 

deliberações:1.Publique-se o edital de fl. 26.2. Intime-se a parte autora 

para se manifestar quanto a certidão de fl. 30, haja vista que os 

confinantes não foram devidamente citados.3. Promova-se a exclusão de 

Bento Lopes Moreira da capa dos autos dos registros do Sistema 

Apolo.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 267957 Nr: 6701-08.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH NOVENIA DELANHASE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELONCIO CANDIDO DA SILVA, DIRCE 

SHIBA DA SILVA, LUIZ CARLOS DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DE VÁRZEA GRANDE - OAB:, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.(...), DECLARO SANEADO O FEITO. .., fixo como pontos 

controvertidos: o exercício da posse pelo autor na área em conflito; a 

existência de conduta do réu que atente contra a posse em litígio; a data 

certa ou aproximada dos supostos atos atentatórios; o direito de 

indenização por benfeitorias realizados pelo requerido e a comprovação 

da posse mansa e pacífica exercida pelo período exigido no instituto da 

usucapião, haja vista a alegação de exceção de usucapião.Defiro, em 

parte, a produção de prova requerida pelas partes (fls. 152/153), 

consistente em prova testemunhal e depoimento pessoal dos requeridos, 

(...). Consigno que, que caso queira provar o alegado por meio de 

documentos deverá fazê-lo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.Quanto ao pedido de prova pericial formulado pela parte autora, 

percebe-se que pretende provar quais as benfeitorias realizadas no 

imóvel e seu valor, o que somente terá cabimento com a procedência da 

demanda e em caso de reconhecimento de que os requeridos têm o direito 

de retenção por benfeitorias, de modo que em caso da improcedência esta 

se mostraria inútil. Ademais, o tempo e data da construção poderá ser 

perfeitamente comprovada por meio de documentos e de testemunhas, 

mostrando-se desnecessária a realização de perícia para este fim. De tal 

modo, perícia requerida deverá ser realizada apenas se deferido o pleito 

de reintegração de posse, ou seja, após a sentença.Para tanto, designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 14 de abril de 2020 às 

15horas. (...).A parte autora também arrolou suas testemunhas às fls. 8, e 

a intimação destas deverá ser providenciada pela parte que as arrolou 

(artigo 455, do CPC) e realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado 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 (artigo 455, §1º, do 

CPC).Consigno que, a inércia na realização da intimação da testemunha 

importa na desistência de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do 

artigo 455, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 450146 Nr: 11972-22.2016.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: FERNANDA DUARTE DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGILENE SILVA NOGUEIRA ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simony Maria da Silva Barradas 

- OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 Vistos.

 Nada obstante o processo estar na fase de saneamento, verifico que o 

pedido de denunciação à lide não foi analisado, pelo que passo a 

apreciá-lo.

O caso, a requerida denunciou à lide a seguradora BB Seguros, com quem 

possuía apólice de seguros na época dos fatos. Ainda, requer a 

denunciação da lide das empresas saga Japan Comércio de Veículos 

Ltda., sob o fundamento de que o acidente em questão ocorreu em razão 

de o veículo adquirido da ré apresentar defeito de fábrica, apresentando 

problemas eletrônicos e no câmbio.

A autora concorda com a denunciação à lide da seguradora. Entretanto, 

com relação à Saga Japan, sustenta que a requerida/denunciante não 

demonstrou, por prova documental contundente, que o acidente foi 

motivado por uma falha mecânica.

Assim, não havendo oposição da parte autora, acolho o pedido de 

denunciação à lide da BB Seguros (CPC, art. 125, II).

Com relação à Denunciada à Lide, embora a autora alegue que inexiste 

prova de que o acidente ocorreu em razão da falha mecânica do veículo, 

referido fato deverá ser comprovado ou não, no decorrer da instrução 

processual destes autos e do em apenso (cód, 352204).

De tal modo, à vista do disposto no art. 125. II, do CPC, segundo qual é 

admissível a denunciação da lide:”I - ao alienante imediato, no processo 

relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que 

possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam,” entendo por bem, 

receber ambos os pedidos de denunciação da lide.

Via de consequência, determino a citação das denunciadas para 

contestarem, no prazo legal, sobrestando-se o processo.

A denunciante deverá providenciar a citação nos prazos referidos no art. 

126 c/c art. 131 do CPC, sob pena de a ação prosseguir somente contra 

ela.

Por fim, concedo à requerida os benefícios da gratuidade da justiça, nos 

moldes do art. 98 e 99 do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 405528 Nr: 14242-53.2015.811.0002

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN DINELLY OSAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, denota-se que a decisão de fl. 169 se encontra equivocada, 

posto que não há necessidade de agendar audiência de conciliação antes 

de concretizada a citação por edital, motivo pelo qual passo adequar o 

trâmite do presente feito.

Sendo assim, com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A CITAÇÃO POR EDITAL da requerida Karen Dinelly Osaki 

pelo prazo de 20 (vinte) dias, de acordo com artigo 257, III, do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao réu revel, e 

em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública 

desta Comarca para representar a parte requerida, devendo ser intimada 

para apresentação de contestação no prazo legal.

Tendo em vista que já foi expedido o edital de citação, bem como publicado 

via DJe, conforme fls. 171/172, DETERMINO que a parte autora comprove 

a publicação do edital em jornal local de ampla circulação.

 No mais, certifique-se o decurso do prazo referente a publicação do edital 

via DJe.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 405546 Nr: 14251-15.2015.811.0002

 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: PAULO CÉSAR LACERDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26.992-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8.506-A/MT, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417 A

 Vistos etc.

Da análise dos autos constata-se que o Hospital de Acidentados 

Traumatologia e Ortopedia Só Trauma deixou de responder aos ofícios 

encaminhados por este juízo, conforme certificado às fls. 68,71 e 83, 

apesar de advertida quanto a possibilidade de configuração do crime de 

desobediência, nos termos do artigo 330 do Código Penal (fls. 72).

De tal modo, extrai-se cópia dos autos e encaminhe ao Ministério Público e 

à Polícia Judiciária Civil para apuração do delito de desobediência.

Sem prejuízo, tendo vista à não obtenção do prontuário médico intimem-se 

as partes para manifestarem-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito. Prazo: 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 394565 Nr: 8111-62.2015.811.0002

 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: SILVIA MIKAELY RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS E PREVIDÊNCIA, 

SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:MT 7.712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 181/182, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a 

parte autora requerido o levantamento do dinheiro (fls. 180), proceda à 

transferência do valor depositado judicialmente na conta única para a 

conta bancária indicada pela advogada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 585179 Nr: 12148-93.2019.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COM. LTDA E.P.P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALEGARI & MANZINI LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3.162/MT, leonardo vinicius araujo correa - OAB:23821/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, e nos 

termos § 3º do art. 134 do CPC, determino a suspensão do processo 

principal – Autos nº 15089-60.2012.811.0002 - ID. 294909.

Citem-se os sócios da empresa executada no endereço apresentado às 

fls. 14, para manifestarem e requererem as provas cabíveis, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Retifique-se a capa dos autos, para constar no polo passivo os sócios da 

empresa executada, conforme qualificação trazida pelo exequente às fls. 

19.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 419672 Nr: 21835-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN DANIELI VIECILI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESANDER D. L. H. C. FADINI - 

OAB:OABMT7645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO R. DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos etc.

Ivan Danieli Viecili promove Cumprimento de Sentença em face de Banco 

Pan S/A, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito 

expostos na sentença exarada nos autos.

Na decisão de fls. 162 fora recebido o pedido de execução, contudo, a 

parte requerida/devedora traz a informação de entabulação de acordo 

(fls. 165/168).

Instado à manifestação acerca do ajuste, a parte autora quedou inerte 

(certidão de fls. 174).

 Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

 Nada obstante haver pedido de cumprimento de sentença formulado pelo 

autor/credor, observo que as partes entabularam acordo, versando sobre 

direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o inteiro teor do 

ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, 

“b”, do CPC.

Honorários nos termos pactuados.

 Custas conforme posto na sentença.

Com o trânsito em julgado, pagas as custas, procedam as baixas e 

anotações de estilo, arquivando os autos.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 405509 Nr: 14225-17.2015.811.0002

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON OLIVEIRA DA COSTA, CAMILA 

SILVEIRA VIRGENS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Ante o exposto, e por tudo que mais consta nos autos, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na exordial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de 

condenar os requeridos no pagamento da quantia de R$7.763,22 (sete mil 

setecentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), relacionado 

na planilha de fls. 157, no período de junho de 2014 a junho de 2017 e 

aquelas que vencerem no curso da lide, referente às taxas condominiais 

da casa n. 240, quadra 05, do Condomínio Residencial Esmeralda 

(matrícula n. 69.845). Sobre as taxas condominiais incidem juros 

moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do 

vencimento de cada parcela, conforme vencimentos delineados na 

exordial (fl. 05 e 157), computando-se igualmente os valores das parcelas 

vencidas no decorrer da ação, com o acréscimo da multa de 2% sobre o 

montante do débito, conforme previsão do art. 323 do CPC e 1.336, § 1º, 

do CC.Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade ora concedida.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 512928 Nr: 20553-89.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO WIIEZLER NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA GRECCO TEIXEIRA - 

OAB:MT 12.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 32, devolva a presente missiva 

com as nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 449201 Nr: 11504-58.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE GALDINO BARROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Vistos etc.

Procedido ao levantamento dos numerários, através de alvará (fls. 111), 

após o que a parte autora foi intimada a se manifestar nos autos, 

informando a quitação do débito, dando-se por satisfeito (petição de fls. 

120),.

Em assim sendo, declaro extinto o processo com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 924, II, do CPC.

Após o trânsito em julgado, pagas as custas, ao arquivo com as baixas de 

praxe.

 P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 293062 Nr: 12972-96.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIR SEBASTIÃO RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÕES S/A, 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE 

- OAB:13008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, Fabiana Fernandez - OAB:MT 

16.878, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP, Leonardo 

Fialho Pinto - OAB:108.654/MG

 Vistos etc.

Às fls. 513/516 veio a liquidação judicial.

A parte requerida concordou com a estimativa (fls. 518), sendo que a 

parte autora quedou-se inerte sem qualquer manifestação (certidão de fls. 

520), aderindo tacitamente o cálculo.

 Assim, diante da concordância das partes, homologo o cálculo de fls. 

513/516, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Intime-se a parte executada para efetuar o pagamento do saldo devedor 

remanescente, acrescido da multa e dos honorários estipulados no art. 

523, § 2º, do CPC. Prazo: 15 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 289228 Nr: 8766-39.2012.811.0002

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO CESAR TOMÉ VEIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA PERON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 
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Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAIR DE OLIVEIRA - 

OAB:oab/mt 14547

 Vistos etc.

1 - Primeiramente, deverá ser cumprido o item “2” da decisão de fls. 133.

2 - À vista do disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte autora para 

manifestar-se acerca do pedido formulado pela parte requerida às fls. 

134/161. Prazo: 10 dias.

3 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290901 Nr: 10551-36.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO LEOCADIO DA ROSA, FAC IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZANONE BORGES DE LIMA, NEIDIVANIA 

FERREIRA, EURLEY MACAUBA NOGUEIRA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Figueiredo 

Nascimento - OAB:12030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 273351 Nr: 15906-61.2011.811.0002

 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: CIPRIANO SOUZA DE PAULA, MARGARIDA PAULA DE 

PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRMA CURTUME SANTA MATILDE LTDA, 

MARCIO ANTONIO BALBINO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do falecimento do autor Cipriano Souza de Paula (fls. 119), fora 

determinado a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias,

 Decorrido o lapso temporal conforme certificado às fls. 122, foi dado vista 

a Defensoria Pública para manifestação (fls. 122), a qual acostou aos 

autos documentos de Cirlei de Paula, Osmar de Paula, Neuri de Paula, 

Rudimar de Paula e Solange de Paula para a habilitação dos herdeiros do 

de cujus Cipriano Souza de Paula (fls. 129/133).

No seguimento, pede a Defensoria a intimação pessoal da parte autora 

Margarida Paula de Paula, devido não conseguir contato com esta (fls. 

134).

 Pois bem. Analisando a certidão de óbito acostada às fls. 119 verificou-se 

que o de cujus tinha 6 (seis) filhos, sendo um deles falecido, não havendo 

nos autos qualquer informação acerca deste.

 Logo, faz-se necessária com relação ao herdeiro morto, trazer, caso 

haja, inventário, termo de inventariante e/ou documentos pertinentes; e 

não o tendo, relação dos herdeiros.

1 - Sendo assim, determino a intimação, via mandado, da parte autora 

Margarida Paula de Paula, a fim de que compareça na Defensoria Pública 

para que preste as informações necessárias para a regularização da 

habilitação do herdeiro/falecido faltante.

2 - Feita a intimação, abre-se vista a Defensoria Pública para dar 

prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 

(dez) dias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39858 Nr: 7612-69.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M.A.G. BEZERRA (CASA DO AÇUCAR0

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.G. BORDINOSKI, RENATA GRASIELY 

BORDINOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549/MT, DENIZE MARIA S. M. SIQUEIRA - 

OAB:7172-E, MARCELO BANDEIRA DUARTE - OAB:OAB/MT - 6753, 

SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA - OAB:3571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 86381 Nr: 8261-92.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Joice Otano da Rosa, Maria silva rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO JAIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SÁVIO F. DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 7672-0, DR. REYNALDO BOTELHO DA FONSECA 

ACCIOLY JR. - OAB:7581/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

A parte devedora é revel, não constituiu advogado no processo, sendo 

que os prazos transcorrem independentemente de intimação (CPC, art. 

346), apesar de intimado pessoalmente (fls. 299).

Assim, revela-se cabível o prosseguimento do feito, sem a intimação 

pessoal do executado, haja vista a revelia operada.

Nessa esteira, oportuno seja colacionada a disposição do art. 346, do 

CPC: Os prazos conta o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da 

data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

A respeito, cito julgado do desembargador Dilso Domingos Pereira do 

TJRS, julgado em 27/01/2016:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU REVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 

Consoante a exegese do art. 322 do Código de Processo Civil, 

reconhecida a revelia dos demandados na fase cognitiva, mostra-se 

desnecessária sua intimação na fase de cumprimento de sentença, 

mormente quando a citação fora devidamente perfectibilizada, deixando 

aqueles de manifestar-se e constituir advogado. Precedentes desta Corte 

e do STJ. Agravo de instrumento provido. Decisão monocrática. (Agravo 

de Instrumento Nº 70068098003, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 27/01/2016)

Desta forma, já decorrido o decurso do prazo para impugnação à penhora, 

proceda à transferência dos valores conscritos às fls. 324 para a conta 

bancária a ser indicada pelo credor.

Por fim, suspendo o processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme 

requerido às fls. 317.

 Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59735 Nr: 5418-28.2003.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERALDO EDGAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a sentença de fls. 236/237, INTIMO o credor para que 

apresente requerimento nos termos do art. 524 do CPC. PRAZO: 10 DIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 97532 Nr: 6906-13.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEL BENEDITO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Bastian Fagundes - 
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OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP, RODRIGO SANCHES DE PAIVA - OAB:220343/SP

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Noel Benedito de 

Sales em desfavor de Disal Administração de Consórcios Ltda, pelos fatos 

e fundamentos exposto às fls. 216/218.

Concluído o desatino quanto às cotas do consórcio (decisão de fls. 

351/355), os autos foram encaminhados para o fazimento do cálculo, nos 

parâmetros ajustados na determinação.

A estimativa está às fls. 361/362.

As partes concordaram com o balancete (fls. 365 e 366).

É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pelo exequente foi satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

 Vejamos. Fora efetuada penhora online às fls. 297 no valor de R$ 

55.900,63, contudo apurou-se no cálculo de fls. 361/362, que o saldo 

credor do exequente é de R$ 31.390.80, inclusive houve concordância 

das partes acerca da estimativa elaborada pelo Contador Judicial.

Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 794, 

inciso I, do Código Processual Civil.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, I, do Código 

de Processo Civil.

Custas, conforme posta na sentença.

Expeçam-se alvarás em favor do credor no valor de R$ 24.509,83 (fls. 

361) e R$ 2.182,06 (fls. 224/225 – com a devida correção).

Expeça-se alvará do saldo remanescente do valor bloqueado às fls. 361 

em favor do devedor, observando a conta indicada às fls. 366v.

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 204415 Nr: 458-53.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES SANTINA PARMIGIANE - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA S. 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057, JANE CLAIR ZANETTI - OAB:8716, 

RENATA PIMENTA DE MEDEIROS - OAB:9844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO TURRA 

CHAVARELLI - OAB:11156, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 Vistos etc.

 Defiro o petitório de fls. 112.

 Expeça-se ofício ao Banco Central do Brasil, cujo endereço encontra-se 

no referido petitório, solicitando as informações requeridas, assinalando o 

prazo de 10 dias para a resposta.

 Com as informações nos autos, vista à parte credora para manifestação. 

Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100145 Nr: 9434-20.2006.811.0002

 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: SÉRGIO JOSÉ POLONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAX - TELEFONIA E TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA., ADÃO NOEL MAZETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:MT 

2.669-A

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 560/565 apresentado pela 

requerente, foi interposto no prazo legal, bem como encaminho intimação 

ao requerente para ofertar as contrarrazões, no prazo de 15 dias em 

conformidade com a Legislação processual. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 104710 Nr: 830-36.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INES SANTINA PARMIGIANE - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO TURRA 

CHAVARELLI - OAB:11156, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 Vistos etc.

 Defiro o petitório de fls. 149.

 Expeça-se ofício ao Banco Central do Brasil, cujo endereço encontra-se 

no referido petitório, solicitando as informações requeridas, assinalando o 

prazo de 10 dias para a resposta.

 Com as informações nos autos, vista à parte credora para manifestação. 

Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 295996 Nr: 16284-80.2012.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MENDES DA SILVA SANTOS, JOSÉ SOARES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAC IMOVEIS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLINE FARIA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 5.220, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Roberto Félfile - 

OAB:3923

 Vistos.(...) DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos 

II e IV, do CPC, fixo como pontos controvertidos: a comprovação da posse 

mansa e pacífica exercida pelos autores no período exigido no instituto da 

usucapião extraordinária.Defiro, em parte, a produção de prova requerida 

pelas partes consistente em testemunhal Consigno que, que caso queira 

provar o alegado por meio de documentos deverá fazê-lo prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de preclusão.INDEFIRO o pedido de prova pericial 

e inspeção judicial feito pela parte requerida, uma vez que foi feito de 

forma genérica sem especificar qual o tipo da perícia pretendida e, 

tampouco o que se pretende provar. Ademais, os pontos que a ré 

pretende provar realmente podem ser realizados por meio de prova 

documental e testemunhal, não sendo necessária a constatação in 

loco.Para tanto, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

01 de abril de 2020, às 15horas.As partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas com prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação da 

presente decisão e com observância da regra processual (CPC – art. 

450), sob pena de indeferimento.A intimação das testemunhas arroladas 

deverá ser providenciada pela parte que as arrolou (artigo 455, do CPC) e 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

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 (artigo 455, §1º, do CPC).Consigno que, a inércia na 

realização da intimação da testemunha importa na desistência de sua 

inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 294831 Nr: 15008-14.2012.811.0002

 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: FAC IMOVEIS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SOARES DOS SANTOS, ANTONIA 

MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO NASCIMENTO - 

OAB:1.311/MT, Fabricio Figueiredo Nascimento - OAB:12030/MT, 

Fernando Roberto Félfili - OAB:3.923
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16198, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198/MT

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 1º de Abril de 

2020, às 15horas.

O rol de testemunhas da requerente foi juntado às fls. 21, e da requerida 

às fls. 302/305.

 A intimação das testemunhas arroladas deverá ser providenciada pela 

parte que as arrolou (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado 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 (artigo 

455, §1º, do CPC).

Consigno que, a inércia na realização da intimação da testemunha importa 

na desistência de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, 

do CPC.

Tendo em vista que foi deferido o depoimento pessoal das partes, 

intime-as, pessoalmente, para comparecerem à audiência designada, com 

a advertência de que seu representante deverá comparecer à audiência 

de instrução e julgamento, sendo presumidos confessados os fatos 

alegados caso não compareça ou comparecendo, se recuse a depor, 

mediante a aplicação da pena de confissão (CPC. § 1º, art. 385).

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370737 Nr: 19971-94.2014.811.0002

 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: MILENI MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lojas Avenidas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:OAB/MT

 Certifico que o Recurso de Apelação de fls. 147/163 apresentado pela 

requerida, foi interposto no prazo legal sendo assim intimop a parte autora 

para contrarrazoar no prazo Legal. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 371872 Nr: 20833-65.2014.811.0002

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANI SILIVANIA XAVIER, DEUSILENE 

SILIVIANA XAVIER, JOANA SILIVANIA XAVIER, JOANICE SILIVIANA 

XAVIER, JUCILENE SILIVIANA XAVIER, ADILSON LIANDRO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE FREITAS 

CAVALCANTE - OAB:OAB 6.825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de 

uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito.

Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente 

feito.

 Determino, por conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos 

para uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 348493 Nr: 14662-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VÁRZEA GRANDE, 

GILDETE CLARINDO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEULER BENEDITO DUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Em análise ao pedido de penhora de fls. 113/128, passo as seguintes 

deliberações:

1 - Nos termos do art. 838 e seguintes do CPC, lavre-se o respectivo 

termo acerca do bem indicado (fls. 118), devendo imediatamente a parte 

executada ser intimada nos termos do § 11, do art. 523, do Código de 

Processo Civil.

 2 - Por outra banda, a teor do disposto no art. 844 do Código de Processo 

Civil, as averbações deverão ser providenciadas pelo exequente, 

mediante apresentação do termo de penhora, no ofício imobiliário 

competente, independentemente de mandado judicial.

 Assim, indefiro o pedido para determinação à anotação da penhora na 

matrícula do imóvel.

 3 - Ato contínuo, proceda a avaliação do bem (CPC, art. 870), intimando 

as partes no seguimento do respectivo laudo (CPC, art. 872, § 2º).

4 - Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

5 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 386390 Nr: 3661-76.2015.811.0002

 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: TATIANA ALMEIDA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483 - MT, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:MT 11.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, FERNANDA MONTEIRO 

DA SILVA MOREIRA - OAB:6740, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11864

 Vistos.(..._ Desta forma, rejeito as preliminares arguidas pela parte ré. 

Declaro o feito saneado. Fixo como pontos controvertidos: a comprovação 

dos fatos narrados na exordial; o nexo de causalidade entre os fatos 

narrados e a responsabilidade civil das requeridas em indenizar a autora, 

a existência de danos materiais e morais. (art. 357, II, do CPC).DEFIRO a 

produção de prova requerida pelas partes consistente em testemunhal e 

depoimento pessoal da autora (fls. 64/65, 91). Consigno que, que caso 

queira provar o alegado por meio de documentos deverá fazê-lo prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.Para tanto, designo a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 5 de abril de 2020 às 14horas.As 

partes deverão apresentar o rol de testemunhas, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, contados da intimação da presente decisão e com 

observância da regra processual (CPC – art. 450), sob pena de 

indeferimento.A intimação das testemunhas arroladas deverá ser 

providenciada pela parte que as arrolou (artigo 455, do CPC) e realizada 

por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 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 (artigo 455, §1º, do CPC).A inércia na realização da intimação 

da testemunha importa na desistência de sua inquirição, conforme 

previsão do §3º, do artigo 455, do CPC.Consigno que, a inércia na 

realização da intimação da testemunha importa na desistência de sua 

inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC.(...) concedo 

à autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 

do CPCCumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 6235 Nr: 315-79.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HONORINO TONET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS TELÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR RAMOS GONZAGA - 
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OAB:13581, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:1412-A, LUIZ ALFEU 

SOUZA RAMOS - OAB:6693/MT

 Vistos etc.

À vista do disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte credora para 

manifestar-se acerca do pedido formulado pela parte requerida às fls. 

405//407 e 408. Prazo: 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344141 Nr: 11194-23.2014.811.0002

 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: QUÉREN MACEDO CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:MT 14.156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amaro de Oliveira Falcão - 

OAB:14522, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 289,38 e da taxa judiciária no valor de R$ 104,29, totalizando em R$ 

363,97, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268844 Nr: 8159-60.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Roberto Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ALVES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - OAB:MT 

11.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269661 Nr: 9704-68.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCY PEREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE 

VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÂNIA FÁTIMA DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA PEREIRA FERNANDES 

- OAB:MT 18.786/O, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:MT 

15.687-A, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB: 6.848 -B/MT, LUIZ 

RODRIGUES WAMBIER - OAB:MT 14.469-A, PRISCILA KEI SATO - 

OAB:15684, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:MT 9.552

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 

559,84, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 513736 Nr: 20920-16.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR BEZERRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL 

LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELLO 

ACHITTI - OAB:13624/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, a requerida Domani Distribuidora de Veiculos LTDA 

manifestou-se intempestivamente quanto a determinação de fls. 72/74. 

Certifico ainda, que não houve qualquer manifestação da parte Fca Fiat 

Chrysler Automoveis Brasil LTDA até a presente data. Em sendo assim, 

INTIMO a parte autora para que apresente planilha atualizada do débito e 

requeira o que entender de direito, no prazo de 10 DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 437616 Nr: 5473-22.2016.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA SUZI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Cesar Signor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gevanisio Alves Presentino 

Júnior - OAB:10953, Nilza Mendes Ozorio - OAB:MT 26.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gezuíno Catarino da Cruz - 

OAB:, RODRIGO BATISTA DA SILVA - OAB:7697/MT

 Intimo a parte Requerida para oferecer contrarrazôes no prazo de 15 

(quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428107 Nr: 26338-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATRA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leticia Gonçalves Pereira - 

OAB:393349

 Intimo a parte requerida para oferecer contrarrazoes no prazo de 15 

(quinze )dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 426580 Nr: 25429-58.2015.811.0002

 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: MATHEUS HENRIQUE DA ROCHA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL TANGARA ONLINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maicon Antonio Azevedo Achiti 

- OAB:24754/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA DE OLIVEIRA 

NOVAIS CARVALHO - OAB:6801

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, 

extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para confirmar a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos 

da tutela que determinou que a requerida promova a exclusão da matéria 

reproduzida às fls. 23 de seu site.Ante a sucumbência recíproca, 

determino o rateio das custas e honorários advocatícios que arbitro em 

10% sobre o valor atualizado da causa; tendo em vista a natureza da 

causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, 

nos termos do art. 85, §2º, do CPC.A parte autora vencida na maior parte 

fica responsável pelo pagamento do percentual de 70% (setenta por 

cento) e a parte autora pelo pagamento de 30% (vinte por cento) das 

custas e honorários sucumbenciais, ora arbitrados. Todavia, tendo em 

vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora, deve-se 

observar o disposto no artigo 98, § 3º do CPC (fls. 77).Certificado o 

trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 
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de posterior desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427446 Nr: 25932-79.2015.811.0002

 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: IVAN PEDRO DA SILVA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:MT 4.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:MT 10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:MT 7.627-A

 Intimação à aparte auora para para contrarrazoar, no prazo de 15 

dia.Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423753 Nr: 23972-88.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. LUIZ SILVA-ME, DIEKSON LUIZ SILVA, 

MICAELLE MARIA MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Autor para manifestar acerca do Ofício n. 865/2019 e 

documentos, oriundos da Comarca de Nova Canaã do Norte - MT (fls. 

123/129), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7604 Nr: 1170-58.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILSON SOUZA DE DEUS - ME, ESPÓLIO 

DE IVANILSON SOUZA DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o decurso da suspensão deferida nestes autos 

conforme certidão retro, impulsiono estes autos à remessa de expediente 

para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação à parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 126 Nr: 838-28.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIMENTO PORTLAND MATO GROSSO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E B TEIXEIRA, EDEVALDO BRAS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o decurso da suspensão deferida nestes autos 

conforme certidão retro, impulsiono estes autos à remessa de expediente 

para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação à parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3103 Nr: 796-13.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON ALBINO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBATIAO VITORIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4.651/MT, Soraya Maranhão Bagio - OAB:8079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista o decurso da suspensão deferida nestes autos 

conforme certidão retro, impulsiono estes autos à remessa de expediente 

para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação à parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4755 Nr: 9-13.1999.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMARO OESTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÕ DE DESENVOLVIMENTO 

COMUNITÁRIO DE PORTOESTRELA, LOURENÇO ROSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA BIANCARDINI - 

OAB:5009, OTACILIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI GONCALVES - 

OAB:2933/MT

 Certifico que, haja vista o decurso da suspensão deferida nestes autos 

conforme certidão retro, impulsiono estes autos à remessa de expediente 

para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação à parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318223 Nr: 14819-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANS MARIA DE QUATA LTDA, SONIA MARIA 

REBELLO PRETELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE TURISMO HALLEY LTDA, ALEX 

NOGUEIRA DE FREITAS, BENEDITO HILÁRIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA SILVA RAMOS - 

OAB:281496/SP, EURIPES GOMES PERREIRA - OAB:3738, LUIZ 

CARLOS GUIMARAES - OAB:40256/SP, LUIZ GERALDO F. GUIMARÃES 

- OAB:129959/SP, RENATO APARECIDO TEIXEIRA - OAB:210678/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para comprovar a publicação do Edital expedido 

nos autos às fls. 105, no prazo de 05 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97930 Nr: 7259-53.2006.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARMONIA EVENTOS LTDA, BRAVOS PRODUÇÕES 

ARTÍSTICAS LTDA, INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCF DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Oliveira Santos - 

OAB:9101, MARCOS OLIVEIRA SANTOS - OAB:9101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRINALDO JORGE 

RODRIGUES - OAB:OAB-MT 10875

 Certifico que, haja vista o decurso da suspensão deferida nestes autos 

conforme certidão retro, impulsiono estes autos à remessa de expediente 

para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação à parte autora para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107994 Nr: 14141-94.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: REFRIGERANTES UNIÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS 

VARZEAGRANDESSE LTDA, JOSÉ SWAMI RODRIGUES, MARIA OLIMPIA 

RODRIGUES, LUCIANA MARIA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana de Campos Gomes 

- OAB:6996-MT, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11395/MT

 INTIMAÇÃO da Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos 
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autos planilha de cálculo discriminado e atualizada, nos termos do art. 524, 

do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 224142 Nr: 4355-55.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO RIVA ELIS DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariádine Grossi - OAB:MT 

19.442, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença, pelo descumprimento do acordo (fls.114/118).

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 467518 Nr: 19961-79.2016.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GORETE PASTRO ZANATTA - ME, GORETE 

PASTRO ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:MT 7.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE NORBERTO GRANDER - 

OAB:13669

 Intimação do autor, para, no prazo de 05(cinco) dias, providenciar o 

pagamento da custas de distribuição para cumprimento da carta Precatória 

na Comarca de Colniza-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445882 Nr: 9871-12.2016.811.0002

 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: CLOVES GORGONHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MAURICIA LOPES - 

OAB:MT/19.595-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO IZZO LOSCO - 

OAB:148562/SP

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca do pagamento da 

condenação efetuado pela parte requerida, no prazo de 10(dez)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268058 Nr: 14734-84.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BARBOSA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:OAB/MT 7.870

 Intimo a parte Requerente para apresentar contrarrazões no prazo de 

cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102133 Nr: 11244-30.2006.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT, NELSON JOSÉ GAPARELO - OAB:OAB/MT 2973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO das partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104395 Nr: 514-23.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4.635, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO das partes acerca do retorno dos autos do TJMT, para que, 

querendo, requeiram o que de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005144-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSAO 

UNIAO PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO FRIZZO OAB - PR33150 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.C. FERRARETI COSMETICOS - EPP (DEPRECADO)

SILVANA CAZETTA FERRARETI (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1005144-51.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, 

logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a referida vara. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 8 de 

fevereiro de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005439-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDO DOS SANTOS (AUTOR)

ERIKA GONCALVES DUMONT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA ROSSATI OAB - MS21857 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1005439-88.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de ação proposta em desfavor de Autarquia 

Municipal, logo, este Juízo é incompetente para processar e julgar a lide, 

cuja competência é do Juízo da Fazenda Pública. Diante de tal 
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circunstância, considerando a competência absoluta da Vara 

Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento deste 

feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o 

caso requer. Várzea Grande/MT, 19 de fevereiro de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009540-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CASA PROPRIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1009540-42.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): PEDRINA MARIA DA SILVA REU: IMOBILIARIA CASA PROPRIA 

LTDA - ME Vistos etc. Em face da petição do Id. 22197991, em que a parte 

autora requer a desistência do presente feito, nos termos do parágrafo 

único do art. 200 do Código de Processo Civil, homologo a desistência 

manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas, diante da 

gratuidade processual. Sem condenação em honorários advocatícios, 

diante da inexistência do contraditório. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande, 18 de fevereiro de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006253-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINO JUSTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

CILENE COELHO DE OLIVEIRA OAB - 327.366.301-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON SEGUROS S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006253-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SATURNINO JUSTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

CILENE COELHO DE OLIVEIRA OAB - 327.366.301-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON SEGUROS S.A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004343-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. V. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SANTOS ALVES OAB - MT17568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DAYB BEATRIZ RIBEIRO VELOSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada. Por meio do 

presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 (quinze)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008580-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEGO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE AZEVEDO SIQUEIRA OAB - MT19616/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000374-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - DF22648 

(ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER OAB - MT19801-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.E.PEDROSO (REU)

 

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).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011137-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA AMORIM CAMPOS (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004457-79.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (AUTOR(A))

BONINA FLOR BOUTIQUE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REU)

DAWSSS CONFECCOES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004457-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (AUTOR(A))

BONINA FLOR BOUTIQUE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT4960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REU)

DAWSSS CONFECCOES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010795-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER NEVES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007333-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROGERIO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROJAS ROSA OAB - MT18752/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CETELEM BRASIL S.A.-CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007333-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROGERIO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROJAS ROSA OAB - MT18752/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CETELEM BRASIL S.A.-CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009495-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDELMIRA RODRIGUES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA OAB - ES22759 

(ADVOGADO(A))

Leonardo Reis Bregunci OAB - MT9962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUCAPE PESQUISA ENSINO E PARTICIPACOES LIMITADA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE NASCIMENTO BERNABE OAB - ES14776 (ADVOGADO(A))

BERNARDO AZEVEDO FREIRE OAB - ES25686 (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004441-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE LEMES DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004847-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO NATALINO RONDON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001364-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006672-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROSSE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISONEL DA SILVA ABREU (REU)

CLESIO IZIDORO MARQUES (REU)

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON DE LATORRACA BARBOSA OAB - MT4978-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006672-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROSSE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISONEL DA SILVA ABREU (REU)

CLESIO IZIDORO MARQUES (REU)

CIJ IMOVEIS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON DE LATORRACA BARBOSA OAB - MT4978-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005073-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINA MEIRE LEANDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL AEROPORTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA OAB - MT6173-O 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007291-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANGELIS DA CONCEICAO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009320-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GRACIANO DE PAIVA (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover a publicação do Edital de Citação retro, conforme 

previsão legal, devendo comunicar tal providência nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007225-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN SARAIVA DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES OAB - MT11490-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003747-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DOS SANTOS SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-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))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003194-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILMA DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005807-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PEREIRA LEITE COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005807-34.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ELIZANGELA PEREIRA LEITE COSTA REU: REALIZA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA Vistos. 

Compulsando os autos verifico que a requerida REALIZA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. não foi devidamente citada, 

tendo em vista que a carta de citação foi encaminhada para o endereço da 

segunda requerida DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (id. 

21815261). Dessa forma, acolho o pedido da parte autora no id. 24133572 

e, redesigno a audiência de conciliação para o dia 06/05/2020, às 14:00 

horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora e a requerida DOMANI DISTRIBUIDORA 

DE VEICULOS LTDA. intimadas por meio da presente para comparecimento 

à respectiva solenidade. Cite-se a requerida REALIZA ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA., por correio, nos endereços informados nos Ids. 

273172331 – página 04 e 24133572, consignando-se as deliberações 

contidas na decisão de Id. 21097070. Às providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004350-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONIEL ROSSETE GOMES VENTURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE VANDERLEI DA SILVA CAMPOS - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004350-30.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

RONIEL ROSSETE GOMES VENTURA REU: JORGE VANDERLEI DA SILVA 

CAMPOS - ME Vistos. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da 

Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pelas requeridas ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. 

APLICABILIDADE DO CDC. REVENDEDORA DE VEÍCULO. GARANTIA 

CONTRATUAL. DEFEITO. VÍCIO OCULTO CONSTATADO POUCO TEMPO 

DEPOIS DA COMPRA. CONSUMO EXCESSIVO DE COMBUSTÍVEL. DANO 

MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. OFENSAS VERBAIS NÃO COMPROVADAS. 

SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. Embora quando da compra de veículos 

usados mostra-se natural que as peças tenham desgastes, no caso, o 

veículo, quando da compra, contava com apenas quatro anos de uso. A 

compra ocorreu em uma revendedora de veículos que firmou com o 

consumidor contrato de compra e venda com garantia de três meses. 

Certamente esta garantia oferecida pela revendedora transpareceu ao 

autor segurança quanto à aquisição do veículo e, assim, constatado o 

vício oculto apenas um mês depois da sua aquisição, cabe à ré ressarcir 

os prejuízos materiais decorrentes do conserto. Todavia, não merece 

guarida a pretensão de indenização por dano moral, pois não 

comprovadas as alegadas ofensas verbais, ônus que competia ao autor, 

e, ainda, porque o mero inadimplemento contratual, por si só, não atinge a 

honra subjetiva da parte. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70070603287, Décima Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em: 

23-11-2016) Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que a requerida reúne melhor condição de comprovar 

em que consistem os defeitos do produto e os motivos para tanto. Deste 

modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. No 

impulso, diante da manifestação expressa da parte autora quanto ao 

interesse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso 

I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 06/05/2020, 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. Intime-se a parte autora pessoalmente, uma vez que representada 

pela Defensoria Pública. 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 às 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005252-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C A DE BARROS TRANSPORTADORA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT13764-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA RORATO LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005252-80.2020.8.11.0002. AUTOR(A): C 

A DE BARROS TRANSPORTADORA EIRELI - ME REU: TRANSPORTADORA 

RORATO LTDA - EPP Vistos, Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 04/05/2020, 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003439-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA JENEFFER DE CAMPOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006439-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DOEGE ESTEVES MOLEIRINHO (AUTOR(A))

AMORIM MICHEL MOLEIRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI ROSSETTO TREVISOL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006439-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DOEGE ESTEVES MOLEIRINHO (AUTOR(A))

AMORIM MICHEL MOLEIRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI ROSSETTO TREVISOL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015721-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005455-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES SANTIAGO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORADOR/POSSUIDOR DO IMOVEL DO LOTE 03 (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005455-42.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

ALCIDES SANTIAGO DA SILVA REU: MORADOR/POSSUIDOR DO IMOVEL 

DO LOTE 03 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005365-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ECO NUTRI INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICA AGRO MT COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005365-34.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

ECO NUTRI INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP REU: UNICA AGRO MT 

COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Vistos. Venha à parte 

autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao recolhimento das custas e 

despesas processuais, ou demonstrar documentalmente a incapacidade 

de fazê-lo, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 456, 

§1º, da CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005251-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIANYEIRE DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REU)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REU)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REU)

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005251-95.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

DIANYEIRE DIAS DE SOUZA REU: MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS 

EIRELI - ME, GRAMARCA VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO 

BRASIL, AYMORE Vistos, Compulsando os autos, observo que a parte 

autora formulou pedido visando à concessão de gratuidade da justiça, 

todavia, descurou de comprovar sua impossibilidade de recolhimento das 

custas. Pois bem, nos termos do artigo 98, caput, do CPC, para a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, basta à assertiva do 

interessado de que não possui condições financeiras de arcar com as 

custas, as despesas processuais e honorários advocatícios. Todavia, a 

aludida declaração não tem presunção “iuri et iuri” (absoluta), mas apenas 

presunção “iuri tantun” (relativa), ou seja, poderá existir indícios em que a 
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declaração torne insuficiente para a comprovação da alegada escassez 

de recursos apontada na legislação. A propósito, colaciono jurisprudência 

do STJ: PROCESSUAL CIVIL. (...) PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A 

declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, 

implica presunção relativa que pode ser afastada se o magistrado 

entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado.(...) (STJ AgRg no Ag 

957.761/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, 

julgado em 25/03/2008, DJe 05/05/2008) O artigo 5º, inciso LXXIV da 

Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de recursos 

como pressuposto para a concessão do benefício ora analisado. Nesse 

contexto, a despeito da alegação de hipossuficiência da parte autora, 

efetuada pesquisa por meio dos Sistemas Infojud e Renajud, obtive a 

informação de que a autora é servidora pública e aufere renda anual 

considerável, além de possuir mais de um veiculo em seu nome. Com 

efeito, não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de 

atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente 

necessitam. Esta interpretação, conforme o texto constitucional, não 

ofende ao disposto no art. 98 do CPC, já que deve ser interpretado à luz 

do inc. LXXIV, do art. 5º, da Constituição da República. A corroborar, 

colho o seguinte aresto: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – 

DECISÃO QUE MANTEVE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS – 

DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE A PARTE TEM POSSIBILIDADE DE 

ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE POBREZA E MISERABILIDADE – SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 

4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, 

merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que 

em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o 

abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão 

da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Tendo a parte 

demonstrado cabalmente a capacidade financeira do beneficiário da 

justiça gratuita para atender às custas e despesas processuais, a 

revogação do aludido benefício é medida que se impõe.[1] Portanto, não 

demonstrada à impossibilidade financeira de suportar os custos e as 

despesas processuais, a não concessão do benefício é medida que se 

impõe. Finalmente, observo que a parte autora formulou pedido visando o 

recolhimento das custas e despesas processuais ao final da demanda, 

sob a alegação de impossibilidade momentânea. Com efeito, conforme 

dispõe o art. 456 da CNGC/MT acerca do recolhimento das custas, estas 

devem se dar no ato da distribuição da demanda, senão vejamos: “A taxa 

judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte 

demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível”. 

Posto isso, indefiro o benefício da justiça gratuita à parte autora. Para 

tanto, determino venha a autora, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais da presente demanda, 

sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] TJMT, 

Ap, 87262/2013, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Quinta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 27/11/2013, Data da publicação no DJE 

06/12/2013.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011575-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PAULO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011575-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

LUCIANO PAULO DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A 

Vistos. Aportou aos autos petição da parte requerida no Id. 28863543, 

manifestando o seu desinteresse na realização da audiência de 

conciliação designada nos autos, nos termos do art. 334, §4º e §5º do 

CPC e, assim, requereu o cancelamento do ato. No tocante à arguição do 

requerida de desinteresse na audiência de conciliação, ressalto que esta 

não é capaz de obstar a sua realização, na medida em que o ato apenas 

não ocorre quando ambas as partes manifestarem expressamente o 

desinteresse na composição consensual (art. 334, §4º, I, CPC), o que não 

ocorreu no presente caso. Outrossim, considerando que a parte requerida 

faltou injustificadamente à audiência de conciliação, tem-se por 

configurado ato atentatório à dignidade da justiça. Por conseguinte, e com 

fundamento no artigo 334, § 8º, do CPC, aplico à referida parte multa de 

2% (dois por cento) sobre o valor da causa. O valor da multa consiste em 

crédito em favor do Estado. Sobre a multa incidem correção monetária pela 

Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios a partir desta data. 

Assinalo à parte multada o prazo de 10 (dez) dias para que comprove o 

depósito judicial da multa. Feita a comprovação, comunique-se ao Estado 

para que adote as providências necessárias para levantamento da 

quantia. Em que caso de inércia do requerida em efetuar o pagamento da 

multa comunique-se ao Estado para que o mesmo adote as medidas 

cabíveis para a cobrança do crédito. Por fim, aguarde-se o decurso de 

prazo para o requerido apresentar eventual defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016882-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELZA DAMACENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000610-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER NAZARE MACHADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (REU)

KLEBERTON FEITOZA EUSTAQUIO (REU)

RAIMUNDO MARQUES FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

LAZARO ROBERTO SOUZA OAB - MT4801-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000610-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER NAZARE MACHADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (REU)

KLEBERTON FEITOZA EUSTAQUIO (REU)

RAIMUNDO MARQUES FILHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

LAZARO ROBERTO SOUZA OAB - MT4801-O (ADVOGADO(A))
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Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009586-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R C REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERONY POZZA DA SILVA OAB - MT26597/O (ADVOGADO(A))

ERONI PEDRO DA SILVA OAB - MT9677-O (ADVOGADO(A))

JANETE POZZA OAB - MT9342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANAL RURAL PRODUCOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTO BAHIA JUNIOR OAB - RJ184215 (ADVOGADO(A))

LUCIANA MELLARIO DO PRADO OAB - SP222327 (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009586-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R C REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERONY POZZA DA SILVA OAB - MT26597/O (ADVOGADO(A))

ERONI PEDRO DA SILVA OAB - MT9677-O (ADVOGADO(A))

JANETE POZZA OAB - MT9342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANAL RURAL PRODUCOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTO BAHIA JUNIOR OAB - RJ184215 (ADVOGADO(A))

LUCIANA MELLARIO DO PRADO OAB - SP222327 (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016382-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVENILDA HENRIQUE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEMILA BARBOSA TEIXEIRA DIAS OAB - MT27132/O (ADVOGADO(A))

ANA CASSIA GONCALVES OAB - RR1492-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))

 

Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007366-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GRAMELICKI CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 16/03/2020, às 08h00, por ordem de 

chegada, no Centro Médico CPA, sito à Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 - 

CPA I (fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Deverá o periciado levar 

todos os documentos, atestados e exames complementares que, 

porventura, possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000495-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAQUIM SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 16/03/2020, às 08h00, por ordem de 

chegada, no Centro Médico CPA, sito à Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07 - 

CPA I (fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Deverá o periciado levar 

todos os documentos, atestados e exames complementares que, 

porventura, possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 407100 Nr: 15180-48.2015.811.0002

 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: ANGELIANE DE SOUZA PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FIRMINO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT - 2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IARA DE SOUZA SOUZA 

MIRANDA - OAB:19745/E/MT, JOSE WILSEM MACOTA - UNIVAG - 

OAB:7481 OAB/MT

 Autos Cód. 407100

Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo (art. 354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, 

ainda que parcial (art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos 

necessitam de maiores elementos probatórios para formação do juízo de 

convicção, razão porque passo ao saneamento e organização do 

processo (art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidade 

a ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a sua instrução.

Assim, a partir dos autos, fixo os seguintes pontos controvertidos sobre 

os quais incidirão a prova: a) a origem da posse sobre o imóvel; b) o 

tempo de exercício da posse pela parte autora; c) se esta posse é mansa 

e pacífica; d) a existência de animus domini da parte autora.

Diante da natureza da controvérsia, defiro a produção de prova oral, 

consistente apenas na oitiva de testemunhas, devendo as partes, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de testemunhas (§4º, 

art. 357, CPC).

Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

23/04/2020, às 15:30 horas.

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-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC).

Fica a parte autora intimada da solenidade acima por meio de seu 

procurador constituído nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 11 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 428974 Nr: 112-24.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO LANDOLFI BRANDAO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - 

OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:12529

 Assim, em atenção ao art. 10 do CPC concedo o prazo de 10 dias para 

que a parte exequente justifique eventual possibilidade de prosseguimento 

do feito, contrapondo as razões acima, sob pena de extinção do feito por 

perda superveniente do seu objeto.Sem prejuízo do acima determinado, 

fica desde já autorizada a expedição de Certidão de Dívida Judicial em 

favor da parte exequente, a quem caberá promover a habilitação do seu 

crédito no referido processo de falência, de acordo com as determinações 

supra que constam da própria sentença prolatada pelo juízo 

falimentar.Intimem-se as partes.Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 11 de fevereiro de 2020.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 344756 Nr: 11722-57.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR BENEDITO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:ES 12.529

 Assim, em atenção ao art. 10 do CPC concedo o prazo de 10 dias para 

que a parte exequente justifique eventual possibilidade de prosseguimento 

do feito, contrapondo as razões acima, sob pena de extinção do feito por 

perda superveniente do seu objeto.Sem prejuízo do acima determinado, 

fica desde já autorizada a expedição de Certidão de Dívida Judicial em 

favor da parte exequente, a quem caberá promover a habilitação do seu 

crédito no referido processo de falência, de acordo com as determinações 

supra que constam da própria sentença prolatada pelo juízo 

falimentar.Intimem-se as partes.Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 11 de fevereiro de 2020.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 369126 Nr: 18787-06.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENIR MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORTS VILMAR FUCHS - 

OAB:12529/ES

 CóAssim, em atenção ao art. 10 do CPC concedo o prazo de 10 dias para 

que a parte exequente justifique eventual possibilidade de prosseguimento 

do feito, contrapondo as razões acima, sob pena de extinção do feito por 

perda superveniente do seu objeto.Sem prejuízo do acima determinado, 

fica desde já autorizada a expedição de Certidão de Dívida Judicial em 

favor da parte exequente, a quem caberá promover a habilitação do seu 

crédito no referido processo de falência, de acordo com as determinações 

supra que constam da própria sentença prolatada pelo juízo falimentar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 398608 Nr: 10579-96.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FERREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAEMA SANTOS DE MOURA, WALDOMIRO 

DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLN BARROS 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 8777, AFONSO WINTER JUNIOR - OAB:MT 

7.099, ALYNE RAMMINGER PISSANT - OAB:12.120/MT, BRUNO 

HENRIQUE DA ROCHA - OAB:8.004/MT, EVANDRO TRINDADE DO 

AMARAL - UNIVAG - OAB:MT 12.043-B, WALTER FELIPE 

BAUERMEISTER - OAB:22.123-E/MT

 Autos Cód. nº 398608

Vistos.

Encaminhem-se os documentos de fls. 106/115 ao cartório de registro 

competente.

No tocante ao pedido da parte autora formulada às fls. 98/102 de fixação 

de multa astreinte por descumprimento da decisão prolatada nos autos, 

vejo inexistir qualquer irregularidade na conduta do cartorário ou omissão 

no cumprimento da sentença prolatada nos autos que justifique a adoção 

da medida, pois o cartorário apenas solicitou a complementação dos 

documentos necessários para o registro da usucapião em favor do autor, 

mostrando-se, em verdade, desarrazoado o pedido de fixação de multa 

astreinte ao caso em comento, razão pela qual o indefiro.

Cumpra-se. Oficie-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 13 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 314747 Nr: 11028-25.2013.811.0002

 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: ZENAIDE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO PERNANBUCO DE ASSIST~ENCIA E 

SAÚDE - MIPAS, DENIMAR NISTAL SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ SIQUEIRA FARIAS - 

OAB:8145-B, SÉRGIO BATISTELLA - OAB:OAB/MT 9.155

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA COELHO PEDROSA - 

OAB:30195/PE, ARELI COELHO PEDROSA - OAB:25058, Edmilson 

Paranhos de Magalhães Filho - OAB:7.809, LIVIA COMAR DA SILVA 

- OAB:7650-B, MARCOS GUERRA COSTA - OAB:5998/AL, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270

 Portanto, nenhum efeito prático possui a pretensão de nova publicação da 

sentença questionada, pois há muito tempo decorrido o prazo 

recursal.Destarte, por inexistir a nulidade processual arguida e pela 

ausência de utilidade a republicação da sentença, indefiro o pedido 

constante na petição de fls 716/717.Por conseguinte, arquivem-se os 

autos mediante as baixas e anotações necessárias.Cumpra-se.Às 

providências necessárias.Várzea Grande – MT, 17 de fevereiro de 

2020.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 40681 Nr: 8466-63.2001.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR JERONIMO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO JOÃO COLOMBARI, ARGEMIRO 

JOÃO COLOMBARI - ME, XANDU ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, JANDA PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:MT 6.707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO RAFAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:59842/PR, NELITO JOSÉ DALCIN JUNIOR - OAB:OAB/MT 6389, 

THAIS RENATA ZAMARCHI SANTINI - OAB:55341/PR

 Autos n.º 40681

Vistos,

Diante do caráter infringente dos embargos de declaração interpostos pela 

parte executada (§ 2º, art. 1.023, CPC), venha a parte exequente, no 
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prazo de 05 dias, manifestar a seu respeito.

Após, volvam-me os autos conclusos para apreciação dos embargos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 17 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333194 Nr: 1825-05.2014.811.0002

 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: SUZANA DE OLIVEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS - SPE LTDA, PDG Realty S/A Empreendimentos e 

Participações

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUDNEIA FREITAS ARRUDA - 

OAB:13136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15.103-A, GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A/MT, GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - 

OAB:308.505 OAB/SP, GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - 

OAB:OAB/DF 47.831, GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - 

OAB:OAB/GO 43.103-A, GISELLE PAULO SÉRVIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MS 19.524-A, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 594817 Nr: 17299-40.2019.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES 

CUIABA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARAT COMÉRCIO DE COLÇÕES LTDA, 

MARIA ODETE SARAT PEREIRA, MAYARA SARAT HAZAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - OAB:MT 

23.419, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS 596832

Vistos,

 Analisando os autos, observo que a parte autora aduziu seu interesse em 

obter tutela de evidência no item “d” à fl. 17, contudo, descurou de indicar 

o que pretende obter em sede de tutela de evidência, bem como em qual 

dos incisos do art. 311 do CPC está fundamentada sua pretensão.

 Posto isso, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

suprir a irregularidade supra, sob pena de indeferimento.

 Oportunamente, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 10 de fevereiro de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 596832 Nr: 18596-82.2019.811.0002

 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: WOLNEI LEMOS GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE SOUZA, DANIEL ANTONIO 

BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLNEI LEMOS GOULART - 

OAB:48218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS 596832

Vistos,

 Analisando os autos, observo que a parte autora aduziu seu interesse em 

obter tutela de evidência no item “d” à fl. 17, contudo, descurou de indicar 

o que pretende obter em sede de tutela de evidência, bem como em qual 

dos incisos do art. 311 do CPC está fundamentada sua pretensão.

 Posto isso, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

suprir a irregularidade supra, sob pena de indeferimento.

 Oportunamente, voltem-me os autos conclusos.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 10 de fevereiro de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 396427 Nr: 9445-34.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS FERREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS PARA 

ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORDEIRO DE 

ALMEIDA E SILVA - OAB:161.995, SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - 

OAB:88247/MG

 Código n. 396427

Vistos,

Designe-se nova data para início dos trabalhos periciais, expedindo-se 

novo mandado de intimação do embargante no endereço de fl. 79.

Na hipótese de ausência do embargante, intime-se o perito para informar 

acerca da possibilidade de realização do laudo com os padrões 

grafotécnicos acostados aos presentes autos. Em caso positivo, dê-se 

início a perícia.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 11 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 406349 Nr: 14761-28.2015.811.0002

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTYANO WILLIAM PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 406349

Vistos,

Considerando que o pedido formulado às fls. 164 já foi concretizado às 

fls. 107/115, venha a parte autora informar se persiste no seu pedido ou 

se possui interesse na citação, via edital, do requerido.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 11 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 202417 Nr: 13029-90.2007.811.0002

 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: DIRCE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ DA SILVA, COOPERCOMPRA 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO SANTOS - 

OAB:2739/MT, ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:4276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 
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CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Código n. 202417

Vistos,

Designe-se nova data para início dos trabalhos periciais, expedindo-se 

novo mandado de intimação da autora no endereço de fl. 101.

Na hipótese de ausência da autora, intime-se o perito para informar acerca 

da possibilidade de realização do laudo com os padrões grafotécnicos 

acostados aos presentes autos. Em caso positivo, dê-se início a perícia.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 11 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 374951 Nr: 22990-11.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MIRIAN DE FREITAS, JARI JOSE ARINOS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:MT 10.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:ES 12.529

 Assim, em atenção ao art. 10 do CPC concedo o prazo de 10 dias para 

que a parte exequente justifique eventual possibilidade de prosseguimento 

do feito, contrapondo as razões acima, sob pena de extinção do feito por 

perda superveniente do seu objeto.Sem prejuízo do acima determinado, 

fica desde já autorizada a expedição de Certidão de Dívida Judicial em 

favor da parte exequente, a quem caberá promover a habilitação do seu 

crédito no referido processo de falência, de acordo com as determinações 

supra que constam da própria sentença prolatada pelo juízo 

falimentar.Intimem-se as partes.Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 11 de fevereiro de 2020.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 392063 Nr: 6602-96.2015.811.0002

 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: FRANCISCO PAULO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYMON COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA A. DE ASSUNÇÃO SILVA 

- OAB:MT 25.524/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leo Catala Jorge - 

OAB:17.525, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:24197/A, 

SOCIEDADE WAMBIER,YAMASAKI, BEVERVANÇ0 & LOBO 

ADVOGADOS - OAB:2.049

 Código n. 392063

Vistos,

Comunique-se, com urgência, o juízo deprecado que o valor dos 

honorários periciais condiz com o trabalho a ser realizado, podendo ser 

dado início à produção da prova pericial.

Advirto a parte autora quanto à necessidade de acompanhamento da 

carta precatória perante o juízo deprecado a fim de que se evite a sua 

devolução desnecessariamente, como ocorreu anteriormente nos autos, 

sob pena de preclusão da prova.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 11 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 351803 Nr: 17196-09.2014.811.0002

 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: HENRIQUE ALBERTO TREVISOL, THATIANE MARTINS 

DE ALMEIDA TREVISOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FALEIROS DA SILVA - 

OAB:MT 12.568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 4.032

 Pois bem, conheço dos embargos em vista da pertinência dos requisitos 

legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 

1.022).Todavia, embora tenha consignado na sentença objurgada que a 

irregularidade ou regularidade do loteamento ou do parcelamento do solo 

não constitui óbice para a usucapião, o que, salvo melhor juízo, já seria 

suficiente para afastar a tese de área pública sobre o imóvel, mesmo 

porque a Prefeitura Municipal manifestou desinteresse na presente lide, 

julgo necessário aclarar a sentença para melhor elucidação do 

questionamento da parte embargante.Sendo assim, acolho os embargos 

de declaração opostos para acrescer o seguinte na sentença:Outrossim, 

a farta documentação trazida aos autos demonstram que o imóvel 

usucapiendo está situado em loteamento que, embora levado a registro, 

não chegou a ser, de fato, implementado mediante a abertura de vias de 

circulação (ruas) e instalação da infraestrutura básica, tais como 

“escoamento de águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, 

abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar” (art. 

2º, § 5º, da Lei n. 6.766/1979).Diante dessa realidade, que inclusive 

resultou na ocupação da área por várias pessoas, as quais buscaram 

auxílio junto ao Intermat para tentar regularizar o exercício da posse, não 

pode o imóvel ser compreendido como bem público e insuscetível de 

usucapir, simplesmente porque parte dele estaria sobre ruas que nunca 

chegaram a existir de fato.Ademais, incumbia à própria municipalidade 

demonstrar, inequivocamente, a natureza pública do bem a justificar a 

alegação de impossibilidade de se usucapicar, porém devidamente 

intimada manifestou desinteresse na lide.Enfim, tenho que a ausência de 

implementação efetiva do loteamento e, ainda, a desídia de décadas do 

Poder Público em regularizar o local justamente para protegê-lo de 

eventuais reivindicações por terceiros, afasta qualquer vestígio de 

existência de bem público sobre a área usucapienda.No mais, mantenho 

integralmente os demais termos da sentença prolatada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 423027 Nr: 23564-97.2015.811.0002

 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: BRUNO RODRIGO PARANHOS QUIDA

 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 DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 A despeito disso, a presente ação tem por causa de pedir a apuração de 

um ato ilícito ocorrido em 12.08.2013, logo evidente que o crédito 

constituído nos presentes autos se sujeita aos efeitos da recuperação 

judicial, de sorte que compete a parte exequente promover a habilitação 

retardatária do seu crédito junto ao juízo recuperacional, nos termos do 

art. 10 e seus parágrafos, da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Por 

conseguinte, o presente feito perde o seu objeto, pois este juízo não 

possui mais competência para a prática de atos expropriatórios, já que 

inexiste crédito sujeito a este juízo, mas sim ao recuperacional. Sendo 

assim, indefiro o pedido formulado pela parte exequente à fl. 100, devendo 

a parte exequente promover a habilitação de seu crédito no juízo 

competente, ficando autorizada a expedição de nova certidão de crédito 

com o valor apurado pela parte executada à fl. 102-v, que se encontra em 

sintonia com os rigores da Lei de Recuperação Judicial e 

Falência.Expedida a certidão de crédito, intime-se a parte exequente, por 

meio de seus patronos, para retirada do documento no prazo de 15 

dias.Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos mediante 

as baixas e anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 13 de fevereiro de 

2020.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 429458 Nr: 503-76.2016.811.0002
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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: EVODIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL 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 DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Autos cód. 429458

Vistos,

Por meio da petição de fls. 128 a parte exequente informa que o crédito 

exequendo tem natureza extraconcursal, requerendo, assim, a intimação 

da executada para apresentar lista cronológica de pagamento dos 

créditos de igual natureza.

A parte executada manifestou às fls. 131/133 sustentando que o crédito 

exequendo está sujeito ao plano de recuperação judicial, pois tem como 

fato gerador um evento danoso anterior ao pedido de recuperação. Assim, 

requereu a expedição de certidão de crédito de acordo com o cálculo 

apresentado para habilitação e o arquivamento dos autos em virtude da 

novação da dívida.

Pois bem. Indefiro o pedido de fls. 128, uma vez que o crédito exequente 

não tem natureza extraconcursal, consoante já apontado na decisão de 

fls. 125.

Sendo assim, deverá a parte exequente promover a habilitação de seu 

crédito no juízo competente, ficando autorizada a expedição de nova 

certidão de crédito com o valor apurado pela parte executada à fl. 133, 

que se encontra em sintonia com os rigores da Lei de Recuperação 

Judicial e Falência.

Expedida a certidão de crédito, intime-se a parte exequente, por meio de 

seus patronos, para retirada do documento no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos mediante as 

baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 13 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 435487 Nr: 4339-57.2016.811.0002

 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: SILAS CAETANO DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDINSKI COMPRA E VENDA DE SEREAIS 

LTDA, CINTIA CAMINHOES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS 

ERIRELI - ME, SILAS PEREIRA CAMPOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4.651, CICERO ASSIS ANCHIETA - OAB:3846/MT, 

CLAYTON APARECIDO CAPARRÓS MORENO - OAB:10.016

 Vistos etc. Expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas Paulo 

Henrique Nezzi e Joelson Nezzi, arrolada pelo requerente (fl. 207). Em 

seguida, voltem-me os autos conclusos para deliberação quanto à petição 

juntada neste ato pelo advogado da parte autora. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 522545 Nr: 25822-12.2017.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES IND. DO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLINA VERDE RECICLAGENS DE METAIS 

LTDA ME, JOÃO FELISBINO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Nascimento 

Rodrigues - OAB:25772, INGRID DE SOUZA - OAB:10.216

 Autos Cód. nº 522545

Vistos.

A parte autora compareceu nos autos às fls. 110 requerendo a 

reconsideração da decisão que determinou nova tentativa de intimação 

pessoal da parte requerida.

De entrada, malgrado o teor dos fundamentos levantados pela parte 

requerente, não vislumbro qualquer mudança no cenário fático ou jurídico 

que possa alterar a convicção anteriormente formada na decisão de fls. 

109.

Posto isso, mantenho a decisão objurgada pelos seus próprios e jurídicos 

fundamentos, ressaltando que a medida adota também visa garantir o 

devido processo legal e os princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório.

 Desta forma, cumpra-se, COM URGÊNCIA, a decisão de fl. 109.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 13 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 526896 Nr: 2489-94.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA 

TAVARES LTDA

 P A R T E ( S )  R E Q U E R I D A ( S ) :  A R A R A S  P A N T A N A L 

HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, ROSELI APARECIDA ROSA, MARCIO LUIZ 

APPOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO DE MELO 

GUERREIRO - OAB:322489/SP, MARCELO DOMINGUES DE ANDRADE - 

OAB:214.138/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. 526869

Vistos,

Considerando que o requerido Márcio Luiz Appolari foi citado, via edital, e 

a requerida Roseli Aparecida Rosa foi citada por hora certa, bem como 

que ambos quedaram inertes, deixando decorrer o prazo sem apresentar 

defesa, nomeio-lhes como Curador Especial a Defensoria Pública Estadual 

desta Comarca, que deverá ser regularmente intimada para patrocinar a 

defesa da parte requerida MÁRCIO LUIZ APPOLARI E ROSELI APARECIDA 

ROSA.

Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação.

 Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 13 de fevereiro de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 70195 Nr: 4640-24.2004.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN ALEXANDRE BORGES RODRIGUES, 

GUARACY ARMINDA BORGES RODRIGUES, RUBENS JOSÉ DA SILVA, 

IRACY BORGES RODRIGUES DA SILVA, LUIZ CLAUDINO DA SILVA, 

MARIO CORREA DA COSTA BORGES RODRIGUES, ROBERTO ARRUDA 

ZARATE LOPES, JOÃO VALDIR GARCIA DOS REIS, ANA DA SILVA 

ZARETE LOPES, RENAN VUOLO EUBANK, MARIA HELENA RONDON LUZ 

(5º OFÍCIO NOTARIAL E REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª CIRCUNSC, 

ANUNCIATO RODRIGUES DE OLIVEIRA, ILSE FERREIRA SILVA, JOSÉ 

FERNANDES, IDARI PEDRO LOTTI, JONIL VITAL DE SOUZA, SANDRA 

MARIA GONÇALVES DA ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELISA MARIA MOURA 
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MESQUITA - OAB:, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB: 6.848 

-B/MT, FERNANDO ROBERTO FELFILI - OAB:3923/MT, MARIA 

GRAZIELA MARTINS PORTO - OAB:12579, MÁRIO ROBERTO 

MESQUITA - OAB:7512, ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:3022/MT, THAIS CRISTINA FERREIRA BORGES/ DEFENSORA 

PUBLICA - OAB:, VANESSA CRISTINA LIRA DE OLIVEIRA - 

DEFENSORIA PÚBLICA. - OAB:

 Com essas considerações em virtude da manifesta ilegitimidade passiva 

da requerida Maria Helena Rondon Luz para figurar em Juízo, julgo extinto 

o processo, sem o julgamento do mérito, tão-somente em relação à 

referida requerida, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. ...Dos pontos controvertidosDe acordo com os autos e da 

natureza da ação, fixo os pontos controvertidos como sendo: a)Se os 

requeridos Ilse e Idari possuem direito a usucapião dos lotes que aduzem 

ser proprietários;b)Se há sobreposição das quadras 3, 4, 5, 11, 12, 13 e 

14 do Loteamento denominado Rosa Imperial (matrícula n. 6.065) sobre a 

área adquirida pelo autor de 04 hectares e 9.710m² (matrículas n. 7.115; 

12.396 e 19.798);c)Se há vício de nulidade nas matrículas abertas em 

relação aos lotes situados nas quadras 3, 4, 5, 11, 12, 13 e 14 do 

Loteamento denominado Rosa Imperial.Das ProvasDiante da natureza da 

controvérsia defiro apenas a produção de prova pericial postulada pela 

parte autora (fl. 882), suficiente para o esclarecimento dos fatos.Por 

conseguinte, indefiro o depoimento pessoal das partes, uma vez que suas 

declarações já foram delineadas na fase postulatória.Assim, nomeio como 

perita a Sra. Regina Pagliuso Siqueira de Oliveira ..Fixados os honorários, 

intime-se a parte autora para depositar o valor dos honorários (art. 95, do 

CPC) ... Venham as partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). ...Ficam 

as partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 

477, do CPC.Por fim, para melhor análise do feito, bem como para otimizar 

a realização da perícia e julgamento do feito, determino que a parte autora 

indique objetivamente as matrículas imobiliárias que pretende a anulação, e 

a página que se encontra acostada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314389 Nr: 10661-98.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCORDIA COMERCIO DE COMBUSTEIS 

LTDA, CLEVERSON LUIZ MATTIUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PESCE RUSSO - OAB:21585 

S/P, JACK IZUMI OKADA - OAB:90393 S/P, PRISCILA PICARELLI 

RUSSO - OAB:OAB/SP 148.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242

 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 351673 Nr: 17075-78.2014.811.0002

 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: ANA EGIDIA UNTAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, EMILIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA - OAB:MT 

2.5524/O, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Código n. 351673

Vistos,

Defiro o pedido de fls. 249/250, pelo que expeça-se certidão de crédito da 

forma como pugnado para fins de habilitação perante o juízo 

recuperacional.

Após, intime-se a parte autora para retira das certidões no prazo de 15 

dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos mediante as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 13 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 386753 Nr: 3159-40.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO CARLOS SOUZA, TELMA SANTOS DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÉRICLES PEREIRA, ALEX PEREIRA, ALZINO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT, CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - OAB:2.573/MT, 

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - OAB:2573, Pedro Lucas Pompeu 

Campos Tavares - OAB:21422/O, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13654, ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - OAB:13654/MT

 Vistos. Sai à advogada Dr. Ana Paula Barbosa Ribeiro devidamente 

intimada para que regularize a representação processual nos autos de 

código 386753, após venham-me os autos conclusos para eventual 

homologação do acordo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 379808 Nr: 26608-61.2014.811.0002

 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: WAGNER CARLOS 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:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Autos cód. 379808

Vistos,

Por meio da petição de fls. 210/211 a parte exequente informa que o 

crédito exequendo tem natureza extraconcursal, requerendo, assim, a 

intimação da executada para apresentar lista cronológica de pagamento 

dos créditos de igual natureza.

A parte executada manifestou às fls. 214/216 sustentando que o crédito 

exequendo está sujeito ao plano de recuperação judicial, pois tem como 

fato gerador um evento danoso anterior ao pedido de recuperação. Assim, 

requereu a expedição de certidão de crédito de acordo com o cálculo 

apresentado para habilitação e o arquivamento dos autos em virtude da 

novação da dívida.

Pois bem. Indefiro o pedido de fls. 210/211, uma vez que o crédito 

exequente não tem natureza extraconcursal, consoante já apontado na 

decisão de fls. 190.

Sendo assim, deverá a parte exequente promover a habilitação de seu 

crédito no juízo competente, ficando autorizada a expedição de nova 

certidão de crédito com o valor apurado pela parte executada à fl. 216, 

que se encontra em sintonia com os rigores da Lei de Recuperação 

Judicial e Falência.

Expedida a certidão de crédito, intime-se a parte exequente, por meio de 

seus patronos, para retirada do documento no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos mediante as 

baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 13 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376062 Nr: 23809-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araquari Indústria e Comércio de Fibras Eireli EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLAR BOMBAS HIDRAULICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA SILVEIRA SOARES 

MADEIRA - OAB:OABSC18597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA - DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, considerando 

que já se operou o transcurso do prazo pretendido à fl. 128, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para que dê cumprimento à 

intimação de fl. 127.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352826 Nr: 17887-23.2014.811.0002

 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: TILHENA FERNANDA IZIDORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JAQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:MG 80.055, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654/MG

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 148,98, totalizando em R$ 

562,38, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97102 Nr: 6510-36.2006.811.0002

 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: HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI GOTLIB KELM - 

OAB:2132/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEREDO - OAB:MT 7.627-A, MILENA PIRAGINE - OAB:OAB/MT 

17.210-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar as partes para manifestação a respeito 

dos cálculos retro.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 278356 Nr: 21959-58.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER AMARAL DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELI GARCES DE OLIVEIRA, HDI SEGUROS 

S.A, TRANSPORTADORA MAITAN 7& ELGER LTDA-ME, BRF S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9547, Ryuler Gomes da Costa - OAB:24247-O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT, CAMILA PEREIRA 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18.786, Felipe Hasson - OAB:OAB/PR 

42682, JULIO CESAR GOULART LANES - OAB:MT 13329-A, JÚLIO 

CESAR GOULART LANNES - OAB:MT 13.329-A, RODRIGO CESAR 

NASSER VIDAL - OAB:PR 29.107

 Autos n. 278356

Vistos,

Aportou pedido da requerida/denunciante BRF S.A postulando pela citação 

via edital da denunciada Transportadora Maitan e ELger Ltda. (fls. 

378/381).

Pois bem, em atenção ao teor contido no § 3º, do art. 256 do CPC, efetuei 

a requisição de informações junto ao Sistema INFOJUD, a qual possui a 

mesma base de dados da Secretaria da Receita Federal, Sistema 

RENAJUD, Sistema Bacenjud e Siel – Sistema de Informações Eleitorais, 

sendo localizados novos endereços desta, conforme extratos em anexos.

Dessa forma, cite-se a denunciada Transportadora Maitan e ELger Ltda., 

por correio, para responder os termos da presente ação, nos seguintes 

endereços: Rua Belém, n. 1580 N, Distrito Industrial, na cidade de Lucas 

do Rio Verde-MT e Rua das Bromélias, n. 378 W, bairro Bandeirantes, na 

cidade de Lucas do Rio Verde-MT.

Caso não haja êxito na localização da denunciada, venham-me os autos 

conclusos para análise do pedido de citação, via edital.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 14 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 452334 Nr: 12913-69.2016.811.0002

 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: MARCOS TEIXEIRA SANTOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON PEREIRA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abraham Lincoln de Barros 

Ferreira - OAB:8.777, FABIANA CURI - OAB:5038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 452334

Vistos,

Defiro o pedido de fl. 161, pelo que procedi com pesquisa de novo 

endereço do autor junto ao Infojud, que possui a mesma base de dados da 

Receita Federal, sendo localizado o seguinte endereço: Rua Jose de 

Alencar, n. 439, bairro Água Vermelha, nesta cidade.

Assim, expeça-se mandado no endereço acima declinado visando a 

intimação do autor para que proceda com o andamento do feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de ver-lhe extinto o processo sem resolução 

do mérito (CPC - §1º, art. 485).

Com o retorno do mandado, intime-se a parte autora para manifestar 

requerendo o que entender de direito.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 14 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406691 Nr: 14960-50.2015.811.0002

 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: LUZIA JESUS NEVES, ESPÓLIO DE VALDELINO 

FERREIRA NEVES REPRESENTADO POR SEUS HERDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCINO PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 
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(cinco) dias , manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fl. 

131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402210 Nr: 12511-22.2015.811.0002

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAIR ROSA DA SILVA, AMARILDO 

ANTONIO DALCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Rita dos Reis Petraroli - 

OAB:130291, VICTOR JOSE PETRAROLI NETO - OAB:OABSP 31464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a carta pecatória a ser cumprida na Comarca de Comodoro foi 

devolvida em razão do não recolhimento da diligência do sr. Oficial de 

Justiça, impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05(cinco) dias, visando o regular andamento 

do feito, sob pena de extinção.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 545080 Nr: 12394-26.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO CONSTRUTORA CR ALMEIDA - 

SANTA BARBARA, SANTA BARBARA CONSTRUÇOES S/A, C R ALMEIDA 

S/A - ENGENHARIA DE OBRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PALMA DE ARRUDA NETO 

- OAB:10270/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:MT 5.959, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10579, MARCOS VINICIOS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.662/0, MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 19.662/0, MARIA FERNANDA PANKA AYRES - 

OAB:40.654/PR, SANDRO GILBERT MARTINS - OAB:23.922/PR

 De modo a preservar a utilidade da medida, a experiência demonstra ser 

imprescindível a nomeação de administrador-depositário judicial, que, com 

isenção, poderá avaliar as condições da empresa.Para tanto, nomeio 

como administrador-depositário judicial a empresa EX LEGE 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 26.149.662/0001-11, com sede na Rua 24 de Outubro, 

n. 959, Sala A, Bairro Popular, Cuiabá-MT, representada por seu sócio 

administrador Breno Augusto Pinto de Miranda, advogado inscrito na 

OAB/MT n. 9.779.Fixo os honorários provisórios no percentual de 15% do 

resultado obtido.Intime-se o administrador acima nomeado para no prazo 

de 10 dias, apresentar o plano de administração, bem como estimativa de 

honorários definitivos.Com a nomeação, o administrador-depositário será 

investido de todos os poderes que concernem à administração do bem e à 

fruição de seus frutos e utilidades, perdendo o executado o direito de 

gozo do bem, até que o exequente seja pago do principal, dos juros, das 

custas e dos honorários advocatícios.O administrador-depositário deverá 

prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, 

com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no 

pagamento da dívida.Cumpra-se. Intime-se.Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 14 de fevereiro de 2020.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404160 Nr: 13483-89.2015.811.0002

 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: RECICLAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

CEMAT/ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESCRITORIO DE ADVOCACIA 

ALENCASTRO FERREIRA - OAB:1.209/GO, FERNANDO DE PAULA 

GOMES FERREIRA - OAB:22196/GO, MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:OAB/SP144879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Por meio da presente ato, intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias manifestação a respeito do laudo retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 414761 Nr: 19227-65.2015.811.0002

 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: INDUSTRIA E COMERCIO ALMEIDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB: 6.848 -B/MT, ISABELLY FURTUNATO - OAB:PR 58.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 AUTOS CÓD. N.º 414761

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo 

ativo da demanda Industrial e Comercial Almeida Ltda. e Fábio Luís de Mello 

Oliveira e no polo passivo Oi Móvel S.A.

Intime-se o devedor Oi Móvel S.A., por meio de seus patronos via DJE, 

para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado às fls. 

349 e 355-v, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte exequente para manifestar, em peça única, 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. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 17 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 416750 Nr: 20321-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MA DARIVA LTDA-ME, MARIA AGUIDA DARIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA LISSONI PAIXÃO, NILSON PEDRO 

PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FAGNER 

ANDREATTA RAMOS - OAB:53.144/PR, GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/ 9899, GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:OAB-MT 9899, 

THIAGO TEIXEIRA DA SILVA - OAB:46.452/PR

 Autos Cód. n. 416750

Vistos,

Cuida-se de embargos de declaração propostos por Vera Lúcia Lissoni 

Paixão e Outro (fls. 341/342) alegando, em síntese, que há obscuridade na 

decisão de fls. 335, na medida em que determinou a penhora de bens da 

residência dos embargantes que tragam conforto aos moradores da 

causa, o que traz certa margem de subjetividade, podendo culminar na 

penhora equivocada de bens essenciais, tais como fogão, geladeira, 

micro-ondas e outros.

Assim, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para o fim de 

seja penhorado apenas “obras de arte e bens suntuosos de elevado valor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 452 de 693



que não tenha utilidade e tragam conformo aos moradores da casa, nos 

termos da lei”.

Pois bem, conheço dos embargos em vista da pertinência dos requisitos 

legais para a sua admissibilidade e exame (CPC/2015 – art. 1.022).

 No entanto, não vislumbro qualquer vício no conteúdo da decisão 

objurgada que possa configurar omissão, obscuridade ou contradição. 

Isso porque, constou de forma expressa que a penhora de bens que 

guarnecem a residência dos embargantes/executados deve se restringir 

aqueles permitidos em lei, ou seja, não há qualquer margem de 

subjetividade na decisão guerreada que possa levar a penhora de bens 

essenciais da residência dos embargantes.

Ademais, a pretensão de penhora da forma como apresentada pelos 

embargantes é idêntica a constante na decisão objurgada, pois o que se 

determinou foi a penhora de obras de artes e outros bens suntuosos, tudo 

respeitado os permissivos legais.

Posto isso, em meu entender, na decisão objurgada, não há omissão, 

obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos artigos 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, rejeito os presentes 

embargos de declaração, mantendo a decisão atacada tal como está 

lançada.

Intime-se. Cumpra-se, com urgência, a decisão de fls. 335, expedindo-se o 

competente mandado de penhora.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 17 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 483495 Nr: 3993-72.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESWALTER ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA, 

IVECO LATIN AMÉRICA LTDA., CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:MT 9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIEL RIVORÊDO VILAS BOAS - OAB:74.368/MG, 

DANIEL RIVORÊDO VILAS BOAS - OAB:74368 / MG, DANIELE IZAURA 

DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, DIOGO IBRAHIM 

CAMPOS - OAB:13296/MT

 Autos n.º 493495

Vistos,

Diante do caráter infringente dos embargos de declaração interpostos pela 

parte exequente (§ 2º, art. 1.023, CPC), venha a parte executada, no 

prazo de 05 dias, manifestar a seu respeito.

Após, volvam-me os autos conclusos para apreciação dos embargos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 17 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 484574 Nr: 4772-27.2017.811.0002

 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: DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MARTINS, CIA DOS BICHOS (M.A. 

JARROS MARTINS & CIA LTDA. ME)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DOREA SALDANHA 

BORGES - OAB:OAB/MT17.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o decurso do prazo retro, venha à parte exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias manifestar a respeito da decisão de fl. 61, 

requerendo o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito.

 Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 17 de fevereiro de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 584580 Nr: 11820-66.2019.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINGÁ PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 604763 Nr: 370-92.2020.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAQ-CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Nascimento Rodrigues - 

OAB:25772

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Posto isso, recebo os embargos à execução, sem o efeito 

suspensivo, consignando apenas que tal providência está marcada pela 

provisoriedade e, na hipótese de aportar aos autos qualquer elemento de 

convicção contrário, pode a medida ser facilmente cessada (CPC - § 2.º, 

art. 919). Determino que se ouça o exequente/embargado no prazo de 

quinze (15) dias. Intimem-se.Várzea Grande-MT, 17 de fevereiro de 

2020.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 597561 Nr: 19016-87.2019.811.0002

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTESA - TERRA CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMARO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA BIANCARDINI - 

OAB:5009, OTACILIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 É o necessário. Decido. Pois bem, o objetivo da liquidação é o de integrar 

a decisão liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que 

faltam para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de 

que essa decisão possa ser objeto de execução. No caso dos autos, a 

parte exequente carreou documentos que são capazes de comprovar o 

lucro cessante sofrido, os quais se mostram suficientes para integralizar a 

sentença prolatada nos autos principais Cód. 45405, em 

apenso.Outrossim, entendo despiciente a produção de outras provas, em 

especial, a pericial, pois a parte executada, embora ciente da decisão de 

fls. 92, descurou de trazer aos autos elementos capazes de contrapor a 

documentação apresentada pela parte exequente.Sobremais, 

considerando que a parte exequente permaneceu por 08 anos sem a 

utilização dos maquinários adquiridos da executada, é de se concluir que 

o valor postulado a título de dano material/lucro cessante no importe de R$ 

320.000,00 bem representa o prejuízo sofrido da exequente que, segundo 

consta dos autos, foi muito superior ao indigitado valor.Posto isso, 

DECLARO como quantum debeatur a importância de R$ 320.000,00 

(trezentos e vinte mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente com 

reajuste pelo INPC/IBGE a partir da data que os maquinários deveriam ter 

sido entre e não foram, quer seja, abril/1995, acrescido de juros de mora 

no importe de um por cento (1%) ao mês, nos termos do art. 406, do 

vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, a 

partir da citação.Os honorários sucumbenciais já se encontram fixados na 

sentença prolatada nos autos principais.Preclusa a presente, intime-se a 

parte exequente para formular pedido de cumprimento de sentença do 

valor acima declarado, nos termos do art. 523/CPC, apresentando memória 
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atualizada da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331707 Nr: 451-51.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO AUTO POSTO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO ALFARO - OAB:17773/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO PUCCINI MEDEIROS 

- OAB:6736/MS, ARY RAGHIANT NETO - OAB:5449/MS

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações de fls 253

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 374572 Nr: 22737-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACAR DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, 

CONCORDE COMÉRCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE FREITAS ARANTES - 

OAB:11700/MT, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - OAB:16290/MT, 

RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:11039/MT, THIAGO EULLER 

BARRO ROCHA - OAB:6595/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SEMPIO FARIA - 

OAB:AOB-MT 8.078

 Código n. 374572

Vistos,

Venham os advogados RAPHAEL DE FREITAS ARANTES e FELIPE DE 

FREITAS ARANTES justificar a interposição dos embargos de declaração 

de fls. 280/282, pois não há nenhuma decisão prolatada por este juízo 

após o retorno dos autos da segunda instância.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 17 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 341920 Nr: 9468-14.2014.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->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: CLAUDINEI GUERRA TELES, ESPOLIO DE JOSE ARI DOS 

SANTOS, WEVERTON CORREIA DOS SANTOS, BMDS, SUELEN VANESSA 

DOS SANTOS, WALEF MELO DOS SANTOS, MIRIAN MARTINS CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEILDE CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Matheus Marques - 

OAB:16520

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Posto isso, em meu entender, na sentença objurgada, não há omissão, 

obscuridade ou contradição, motivo pelo qual, com fulcro nos artigos 

1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, rejeito os presentes 

embargos de declaração, mantendo a sentença atacada tal como está 

lançada.Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 17 de fevereiro de 2020.LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 43525 Nr: 84-47.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN LUIZ RIGODANZO E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENIR MINOSSO, EDNA COMBARI MINOSSO, 

FERNANDO MARCOS MINOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Euripes Gomes Pereira - 

OAB:MT 3.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 Autos Cód. 43525Vistos,Pretende a parte autora seja novamente intimada 

a perita judicial outrora designada nos autos para complementar a perícia 

realizada às fls. 221/259 a fim de que “proceda com a implantação dos 

seis (6) marcos dos vértices do imóvel objeto do trabalho pericial, de 

conformidade com os elementos e coordenadas retratadas as fls. 232/233 

dos autos, para que se possibilite às partes darem efetividade ao 

comando judicial, ou seja, à edificação das cercas divisórias nos devidos 

lugares, rigorosamente” (fls. 569/571).Pois bem. Da análise dos autos 

verifica-se que o processo já foi sentenciado no ano de 2013, 

oportunidade em que foi reconhecido em favor dos autores o domínio do 

bem imóvel indicado na inicial e determinado a imissão na posse do imóvel 

(fls. 335/338).Interposto recurso de apelação, a sentença manteve-se 

inalterada (fl. 445) e, em seguida, deu-se início a fase de cumprimento de 

sentença, na qual houve a imissão dos autores na posse do imóvel (fl. 

466) e o pagamento dos honorários sucumbenciais, sendo, por fim, 

declarada, no ano de 2017, extinta a obrigação constante dos autos (fl. 

557), com o consequente arquivamento dos autos.Desse singelo relatório 

observa a impossibilidade de acolhimento do pedido de complementação 

da perícia realizada nos autos, pois há muito tempo houve o encerramento 

da prestação jurisdicional deste juízo.Ademais, qualquer pedido de 

esclarecimento ou complementação de laudo pericial deveria ter sido 

realizado logo após a apresentação do laudo, conforme alude o art. 477, § 

§ 1º e 2º, do CPC, e não depois de concluído o processo com o seu 

arquivamento. Evidentemente que a pretensão em questão foi alcançada 

pela preclusão.Destaco, outrossim, que a sentença prolatada nos autos já 

atingiu sua finalidade precípua que era a de imissão dos autores na posse 

do imóvel litigioso, de modo que qualquer insurgência quantos as divisórias 

e/ou marcos da área deve ser objeto de demanda própria para esse fim, 

pois, como dito, a prestação jurisdicional deste juízo há muito tempo se 

encerrou. Assim, indefiro o pedido de fls. 569/571.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 45405 Nr: 197-45.1995.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DESTESA - TERRA CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMARO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA BIANCARDINI - 

OAB:5009, OTACILIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 Autos Cód. n. 45405

Vistos,

Diante das alegações apresentadas pela parte exequente/embargada na 

petição de fls. 660/668, entendo pertinente a manifestação da parte 

executada antes de deliberar sobre a penhora concretizada nos autos.

Isso porque, os documentos juntados pelas partes, em especial o contrato 

de compra e venda de títulos de créditos e a relação dos créditos 

transacionados, não evidenciam com clareza o liame entre o crédito 

penhorado nestes autos e aquele transacionado entre a executada e o 

escritório de advocacia de seu patrono, Otacílio Peron.

Ao que consta dos autos, tanto o vencimento como o valor do crédito 

transacionado divergem do constante na ação de execução que culminou 

no precatório requisitório. Aquele tem como vencimento o ano de 1997 e 

no valor aproximado de R$ 15.000,00; este como vencimento o ano de 

1995 e com valor aproximado de R$ 25.000,00.

Assim, concedo o prazo de 10 dias para que a parte executada venha 

manifestar sobre a petição de fls. 660/668 e, em sendo o caso, aportar 

documentos que possam esclarecer os fatos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 17 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 257307 Nr: 15749-25.2010.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAVARO FAVARO LTDA, MÁRIO SIDNEY 

FAVARO, FABIA ZELINDA FAVARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, JACKSON NICOLA 

MAIOLINO - OAB:MT 17.147, VALERY MARTINS DA ROCHA VERAS - 

OAB:12.793-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 257307

Vistos,

Indefiro o pedido de fls. 178, uma vez que não houve o devido 

cumprimento da carta precatória expedida à fl. 159 visando a citação dos 

requeridos, por inércia da parte autora que deixou de promover o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça perante o juízo deprecado.

Assim, renove-se a missiva de fls. 159, devendo a parte autora diligenciar 

no sentido de dar efetivo cumprimento ao ato citatório.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 17 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 262390 Nr: 1079-45.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA TEREZINHA LUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU HENRIQUE PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIHL ELERIAN ZANETTI - 

OAB:28481/PR, JERIEL DOS PASSOS - OAB:56.865/PR, JOILSON 

DIMAS LEITE C. PRATES - OAB:4698/MT

 Vistos.

Em atenção ao princípio do contraditório, intime-se a parte exequente para 

se manifestar sobre as alegações contidas de fls. 558/560, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, venham-me conclusos para deliberações.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 17 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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

 Considerando que, salvo melhor Juízo, não há procuração nos autos com 

poderes para levantamento de valores em nome da patrona cujos dados 

foram indicados à fl. 250, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte em referência para que regularize a questão apontada, aportando 

procuração com poderes específicos para levantar valores, nos termos 

do que dispõe o art. 105 do CPC.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 335303 Nr: 3773-79.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN PEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA BACANA-PAREDES E AMBIENTES 

DECORADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Paulo Martins de Souza 

Barboza - OAB:20.521/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ANTONIO GARCIA 

PEREIRA - OAB:16080

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, sob 

pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 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

 Considerando que, salvo melhor Juízo, não há procuração nos autos com 

poderes para levantamento de valores em nome da patrona cujos dados 

foram indicados à fl. 38, impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte 

em referência para que regularize a questão apontada, aportando 

procuração com poderes específicos para levantar valores, nos termos 

do que dispõe o art. 105 do CPC.

 Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 503087 Nr: 15369-55.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERELA COMERCIO DE LUBRIFICANTES E 

TRANSPORTES LTDA, SÉRGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA, MARIA 

ELAINE DA COSTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A - BR 

DISTRIBUIDORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HITALLO RICARDO PANATO 

PASSOS - OAB:15766, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:10524/DF, 

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - OAB:11978

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 5801 Nr: 116-04.1992.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMANORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:11.748/MT, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:OAB/MT 9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8.907/MT

 Vistos.
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Sebastião Fernandes de Oliveira propôs a presente execução de título 

extrajudicial em desfavor de Demanorte Indústria e Comércio Ltda., 

visando o recebimento da quantia descrita nos autos devidamente 

atualizada.

A parte exequente foi intimada pessoalmente para promover o andamento 

do feito, sob pena de extinção (fl. 381), porém permaneceu inerte, 

conforme se observa do teor da certidão de fl. 382.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia do exequente está evidenciada nos autos, pois não deu 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Custas pela exequente. Sem condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios nesta fase processual, por insubsistir contenciosidade.

Por fim, à vista da disposição do art. 583 da CNGC, autorizo a expedição 

de certidão de crédito em favor do credor.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 Publique-se. Intimem-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 17 de fevereiro de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 330764 Nr: 27059-23.2013.811.0002

 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: AGRICOLA CACHIMBO- VALE DO OURO PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, BARBARA BRUNETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.M.M LOPES & FILHOS LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bárbara Brunetto - OAB:20.128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO NASCIMENTO LIMA - 

OAB:12486/MS, VLADIMIR ROSSI LOURENÇO - OAB:

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo 

ativo da demanda Carlos Henrique Santana e no polo passivo Agrícola 

Cachimbo Vale do Ouro Produtos Agropecuários Ltda.

Intime-se a devedora Agrícola Cachimbo Vale do Ouro Produtos 

Agropecuários Ltda., por meio de seus patronos via DJE, para 

cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado à fl. 164, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 

10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 17 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 301178 Nr: 21921-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CALIXTO DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANAVEZ & SILVA LTDA -ME (FORT 

VEÍCULOS), LOCAMÉRICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.636, JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO - 

OAB:160.365 RJ, TAIS GONÇALVES MELADO - OAB:8.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:MT 11.065-A

 Vistos,

Pedro Calixto de Oliveira Filho propôs o presente cumprimento de sentença 

em desfavor de Canavez & Silva Ltda. – ME e Locamérica, visando a 

receber o valor descrito nos autos.

A parte autora foi intimada pessoalmente para promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção (fl. 166), porém permaneceu inerte.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia da parte autora está evidenciada nos autos, pois não deu 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude 

de ser beneficiar da justiça gratuita. Sem condenação ao pagamento de 

honorários advocatícios nesta fase processual, por insubsistir 

contenciosidade.

Por fim, à vista da disposição do art. 583 da CNGC, autorizo a expedição 

de certidão de crédito em favor do credor.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 Publique-se. Intimem-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 17 de fevereiro de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 391862 Nr: 6476-46.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE, SILVINO CELSO 

RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMAZ DO NASCIMENTO NUNES, TOMAZ 

APARECIDO ALVES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE CARDOSO COSTA 

LEITE - OAB:OAB/MT19.689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Outrossim, antes de analisar o pedido de penhora, venha a parte 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias, aportar autos planilha atualizada do 

débito exequendo sem o acréscimo da multa acima descrita. 

Oportunamente,  venham-me os autos conc lusos para 

deliberação.Cumpra-se. Intime-se.Às providências necessárias.Várzea 

Grande – MT, 17 de fevereiro de 2020.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 333771 Nr: 2330-93.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO JORGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER AURELIO OLIVEIRA DA CRUZ, 

MARILEIDE DO ESPIRITO SANTO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE SOUZA 

CARMONA - OAB:3863/MT, FERNANDA THEOPHILO CARMONA 

KINCHESKI - OAB:7615/MT

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, devendo constar no polo 

ativo da demanda José Aparecido Jorge e no polo passivo Walter Aurelio 

Oliveira da Cruz e Marileide do Espírito Santo Cruz.
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Intime-se a devedora passivo Walter Aurelio Oliveira da Cruz e Marileide 

do Espírito Santo Cruz, por meio de seus patronos via DJE, para 

cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado à fl. 370, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 

10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Por fim, cumpra-se com urgência as demais determinações contidas na 

sentença proferida às fls. 218/220, devendo ser expedido mandado de 

reintegração de posse em favor da parte autora.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 17 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 401724 Nr: 12235-88.2015.811.0002

 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: RECICLAGEM IND. E COM. SUB. PROD. DE ANIMAIS DE 

MT LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

CEMAT/ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Leão Soares - 

OAB:7304-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B.MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245A

 Vistos,

Compulsando os autos verifico que a decisão de fls. 176 

equivocadamente determinou a intimação da Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. para realizar o cumprimento da obrigação 

imposta nos autos quando deveria constar a empresa Reciclagem Ind. E 

Com. Sub. Prod. De Animais de MT Ltda. – EPP.

Dessa forma, revogo a decisão de fl. 176 e determino que os registros 

dos autos sejam alterados junto ao Cartório Distribuidor em virtude da 

demanda se encontrar em fase de cumprimento de sentença, devendo 

constar no polo ativo da demanda Evandro Cesar Alexandre dos Santos e 

no polo passivo Reciclagem Ind. E Com. Sub. Prod. De Animais de MT Ltda. 

– EPP.

Intime-se a devedora Reciclagem Ind. E Com. Sub. Prod. De Animais de MT 

Ltda. – EPP, por meio de seus patronos via DJE, para cumprimento da 

obrigação, de acordo com o valor indicado à fl. 175, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 17 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009320-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GRACIANO DE PAIVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª 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 (VINTE) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES PROCESSO 

n. 1009320-44.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 2.844,64 ESPÉCIE: 

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ESMERALDA Endereço: Avenida Mário Andreazza, s/n, Nova Esperança, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78156-105 POLO PASSIVO: Nome: 

RODRIGO GRACIANO DE PAIVA Endereço: Rodovia Mário Andreazza, 

S/N., COND. RESID. ESMERALDA, CASA N. 369 QUADRA 01, GUARITA / 

Petrópolis, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78144-902 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 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 que 

efetue o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios fixados na decisão de inicial. 

OBSERVAÇÃO: Caso a executada queira embargar deverá fazê-lo no 

prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a partir do primeiro dia útil seguinte 

ao prazo estabelecido no edital de citação, independentemente de 

penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, 

não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, CPC). RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL COTAS 

CONDOMINIAIS proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n° 

20.399.488/0001-89, situado à Avenida: Mario Andreazza, s/nº, Bairro: 

Guarita, CEP: 78.156-105, na Cidade de Várzea Grande, Estado de Mato 

Grosso, neste ato representado pela 1ª síndica SHIRLE APARECIDA BRITO 

DA SILVA, brasileira, portadora do RG nº 11869259 SJ/MT, inscrita no CPF 

sob o nº 927.002.501- 25, residente na casa 091, no mesmo endereço 

descrito anteriormente e o 2º síndico ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA, 

brasileiro, advogado, divorciado, portador do RG nº 0996383-9 SJ/MT, 

inscrito no CPF sob o nº 667.796.261-04, residente na casa 107, no 

mesmo endereço descrito anteriormente, em face de RODRIGO 

GRACIANO DE PAIVA, brasileiro, solteiro, proprietário de estabelecimento 

comercial, portador da carteira de identidade CNH n°. 00033583390 

DETRAN/MT, inscrito no CPF sob o nº. 808.444.131-00 - em que o 

executado é legítimo proprietário da CASA Nº. 369 DA QUADRA 01, que 

compõem o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, no entanto, não tem 

cumprido satisfatoriamente essa obrigação, estando em mora quanto ao 

pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias 

correspondentes aos meses de 15/02/2016, 15/03/2016, 15/04/2016, 

15/07/2016, 15/08/2016, 15/10/2016, 15/01/2017 e 15/02/2017, assim 

relacionadas, totalizando até esta data o valor de R$ 2.844,64 (dois mil, 

oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). 

Cumpre esclarecer que no valor apontado no parágrafo anterior, estão 

englobadas as Cotas Condominiais vencidas cujo valor encontra-se 

expressamente aprovada na Ata da Assembleia Geral Ordinária do 

Condomínio Residencial Esmeralda (doc. em anexo), acrescidas com 

correção monetária, juros de 01% (um por cento) ao mês, bem como multa 

de 02% (dois por cento), aplicados nos moldes dos termos da lei que rege 

a matéria, nos termos do artigo 1336, § 1º do Código Civil, devidamente 

atualizadas a partir do vencimento de cada taxa condominial. Outrossim, 

ao valor apontado acrescentar-seão, ainda, as custas judiciais, bem como 

honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento). Saliente-se 

que nesse período as despesas comuns do condomínio foram aprovadas 

em assembleia geral dos Condôminos, inclusive quanto ao rateio das 

mesmas entre todos eles, resultando-se disso a fixação do valor mensal 

das taxas de Condomínio ordinárias e extraordinárias. É oportuno salientar 
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que as resoluções tomadas em Assembleia Geral, obrigam a todos os 

condôminos. Ressalte-se por oportuno que o Condomínio não é uma 

entidade com fins lucrativos, mas tão somente o rateio das despesas 

originárias e extraordinárias do Condomínio. Portanto a inadimplência do 

Executado vem causando prejuízos ao orçamento condominial. Atribui-se 

à Causa o Valor de R$ 2.844,64 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro 

reais e sessenta e quatro centavos). DECISÃO: Vistos. Considerando que 

o executado não foi localizado para ser citado, defiro o pedido de id 

27897026, razão pela qual determino que a parte executada seja citada, 

por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, para que efetue o pagamento 

da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios fixados na decisão de inicial, salientando que caso a 

executada queira embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, 

contando-se a partir do primeiro dia útil seguinte ao prazo estabelecido no 

edital de citação, independentemente de penhora, depósito e caução, 

esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo 

(art. 919, caput, CPC). Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não 

existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC, bem 

assim considerando que o processo não pode ficar paralisado 

aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema processual, 

determino que a publicação do edital de citação seja realizada junto ao 

Diário de Justiça Eletrônico e em jornal local de ampla circulação a ser 

providenciado pela parte exequente, o que faço com fulcro no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal. Decorrido os prazos acima assinalados sem 

qualquer manifestação do executado, desde já nomeio como Curador 

Especial o Núcleo de Pratica Jurídica da Faculdade FAUSB/Várzea 

Grande, que deverá ser regularmente intimado para patrocinar a defesa 

do devedor. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Vistos, etc. Acolho à emenda 

da inicial constante no Id. 16160084, a fim de que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial 

proposta por Condomínio Residencial Esmeralda em face de Rodrigo 

Graciano de Paiva. Cite-se a executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 827, caput, 

CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deve ser 

expedido em duas vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

do executado e a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (03 

dias). Citado que seja o executado, o digno Sr. Oficial de Justiça juntará 

aos autos o mandado e a respectiva certidão, quando começará a correr 

o prazo dos embargos. Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 

dias), munido da segunda via dos mandados, o digno Sr. Oficial de Justiça 

procederá, de imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e ao depósito, 

lavrando-se o respectivo auto, e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado. Se não for localizado da penhora, o digno Sr. 

Oficial de Justiça certificará detalhadamente as diligências realizadas, 

caso em que o Juiz poderá dispensar a intimação ou determinará novas 

diligências. No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a 

verba honorária será automaticamente reduzida pela metade, 

considerando tal importe para o pagamento em questão (§1º, art. 827, 

CPC). Caso o executado queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de 

regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Brandy Fujii Cavalcante, digitei. 

VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JULIO ALFREDO PREDIGER Gestor Judiciário Aut. Art. 1205 da CNGC 

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.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009320-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GRACIANO DE PAIVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª 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 (VINTE) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES PROCESSO 

n. 1009320-44.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 2.844,64 ESPÉCIE: 

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ESMERALDA Endereço: Avenida Mário Andreazza, s/n, Nova Esperança, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78156-105 POLO PASSIVO: Nome: 

RODRIGO GRACIANO DE PAIVA Endereço: Rodovia Mário Andreazza, 

S/N., COND. RESID. ESMERALDA, CASA N. 369 QUADRA 01, GUARITA / 

Petrópolis, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78144-902 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 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 que 

efetue o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios fixados na decisão de inicial. 

OBSERVAÇÃO: Caso a executada queira embargar deverá fazê-lo no 

prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a partir do primeiro dia útil seguinte 

ao prazo estabelecido no edital de citação, independentemente de 

penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de regra, 

não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, CPC). RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL COTAS 

CONDOMINIAIS proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob n° 

20.399.488/0001-89, situado à Avenida: Mario Andreazza, s/nº, Bairro: 

Guarita, CEP: 78.156-105, na Cidade de Várzea Grande, Estado de Mato 

Grosso, neste ato representado pela 1ª síndica SHIRLE APARECIDA BRITO 

DA SILVA, brasileira, portadora do RG nº 11869259 SJ/MT, inscrita no CPF 

sob o nº 927.002.501- 25, residente na casa 091, no mesmo endereço 

descrito anteriormente e o 2º síndico ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA, 

brasileiro, advogado, divorciado, portador do RG nº 0996383-9 SJ/MT, 

inscrito no CPF sob o nº 667.796.261-04, residente na casa 107, no 

mesmo endereço descrito anteriormente, em face de RODRIGO 

GRACIANO DE PAIVA, brasileiro, solteiro, proprietário de estabelecimento 

comercial, portador da carteira de identidade CNH n°. 00033583390 

DETRAN/MT, inscrito no CPF sob o nº. 808.444.131-00 - em que o 

executado é legítimo proprietário da CASA Nº. 369 DA QUADRA 01, que 

compõem o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, no entanto, não tem 

cumprido satisfatoriamente essa obrigação, estando em mora quanto ao 

pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias 

correspondentes aos meses de 15/02/2016, 15/03/2016, 15/04/2016, 

15/07/2016, 15/08/2016, 15/10/2016, 15/01/2017 e 15/02/2017, assim 

relacionadas, totalizando até esta data o valor de R$ 2.844,64 (dois mil, 

oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). 

Outrossim, ao valor apontado acrescentar-se-ão, ainda, as custas 
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judiciais, bem como honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por 

cento). É oportuno salientar que as resoluções tomadas em Assembleia 

Geral, obrigam a todos os condôminos. Atribui-se à Causa o Valor de R$ 

2.844,64 (dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e 

quatro centavos). ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SERÁ 

NOMEADO CURADOR ESPECIAL (ART. 257, IV, 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, Brandy Fujii Cavalcante, digitei. 

VÁRZEA GRANDE, 19 de fevereiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

JULIO ALFREDO PREDIGER Gestor Judiciário Aut. Art. 1205 da CNGC 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009396-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER BENEDITO DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009396-68.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

EXECUTADO: WAGNER BENEDITO DE ALBUQUERQUE Vistos, 

Compulsando os autos observo que a parte executada apresentou 

embargos à execução no Id. 28990429 nos próprios autos da ação de 

execução de título extrajudicial, ou seja, em desconformidade com o 

disposto no art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 914. 

O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

se opor à execução por meio de embargos. § 1º Os embargos à execução 

serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos 

com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser 

declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade 

pessoal.” Dessa forma, considerando que o executado opôs os embargos 

por via inadequada, deixo de apreciar a petição de Id. 28990429. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OFERECIMENTO DE EMBARGOS 

À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. 

CONFIGURADO. REJEIÇÃO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES STJ. 

TERMO INICIAL PARA OFERECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

DATA DA REALIZAÇÃO DA LEITURA DO MANDADO. RESOLUÇÃO N.º 

3/2009, DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE, ART. 17, §§ 3.º E 4.º. 

INFORMAÇÃO NO SISTEMA PROJUDI. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPR - 7ª C.Cível - AI - 

1408516-4 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - 

Rel.: D'Artagnan Serpa Sá - Unânime - J. 15.03.2016) Outrossim, 

considerando que foi realizado no id. 28713444 o arresto online da quantia 

de R$ 449,06 (quatrocentos e quarenta e nove reais e seis centavos), 

converto o arresto em penhora a teor do art. 830, § 2º do CPC. Ainda, 

defiro o pedido de id. 29057709, razão pela qual realizei busca junto ao 

Sistema INFOJUD, o qual possui a mesma base de dados da Receita 

Federal a fim de averiguar as declarações de imposto de renda em nome 

da executada, sendo que constatei a inexistência de declaração de 

imposto de renda da executada nos últimos três anos referente à 

executada, extratos em anexo. Em seguida realizei pesquisa junto ao 

sistema RENAJUD, sendo localizada uma motocicleta em nome da parte 

executa, conforme extrato em anexo. Dessa forma, venha a parte 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar se possui interesse na 

penhora do veículo. Por fim, preclusa esta, expeça-se alvará em favor da 

parte exequente para levantamento do valor penhorado nos autos. 

Intime-se e cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005477-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILA ROSA RAMOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005477-37.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

NILA ROSA RAMOS DE ARRUDA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Nila Rosa Ramos de Arruda 

promove a presente ação de indenização por danos materiais e morais em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

sustentando, em síntese, que foi surpreendida com a queda de energia em 

sua unidade consumidora nº 6/2096862-4, bem como tomou conhecimento 

através de seus vizinhos que o motivo da queda de energia teria ocorrido 

em virtude da manutenção na fiação elétrica realizada pela requerida. 

Aduz que no momento em que a energia elétrica foi religada danificou o 

seu computador, razão pela qual entrou em contato com a requerida 

através do Call Center protocolo nº 57115470 visando ser ressarcida pelo 

prejuízo, porém não obteve êxito. Dessa forma, requer a condenação da 

requerida ao pagamento de uma indenização a título de dano material no 

valor de R$ 900,00 (novecentos reais) relativo ao computador e uma 

indenização a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

A audiência de conciliação restou infrutífera, conforme se observa do 

termo de id. 22412773. Em seguida a parte requerida apresentou 

contestação acompanhada de documentos nos ids. 22417142 a 

22417157, alegando que a requerente sequer informa a data que 

supostamente ocorreu a queima de seu eletrodoméstico, fato este que 

dificulta a defesa. No entanto, alega que com base na informação 

prestada pela requerente em sua reclamação administrativa o fato teria 

ocorrido em 09/05/2019, porém não houve interrupção no fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora de titularidade da autora nesta 

data, sendo que o sistema operacional da empresa não registrou qualquer 

ordem nesse sentido. Aduz que o pedido administrativo de ressarcimento 

realizado pela autora foi negado em virtude da inexistência de interrupção 

do fornecimento de energia ou oscilação em razão de perturbação na rede 

que abastece a unidade, bem como ressalta ser a concessionária 

responsável pela distribuição da energia elétrica apenas até o ponto de 

entrega. Ao final, afirma que não praticou qualquer ato ilícito, razão pela 

qual pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial. 

Impugnação a contestação no id. 22966193. Em seguida as partes foram 

intimadas a manifestarem sobre as provas que ainda pretendiam produzir, 

porém apenas a parte requerida manifestou no id. 24106767 requerendo o 
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julgamento antecipado da lide. Após, os autos vieram conclusos. Em 

síntese, é o RELATÓRIO. Fundamento. Decido. Passo ao julgamento 

antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender 

que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, 

eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e 

morais ajuizada por Nila Rosa Ramos de Arruda em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, na qual a autora requer a 

condenação da requerida ao pagamento de quantia em dinheiro, a título de 

reparação de danos morais e materiais, que teria sofrido, em decorrência 

da oscilação no fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora. Da análise de todo o conteúdo probatório, verifico que não 

ficou comprovada a prática de qualquer conduta ilícita praticada pela 

requerida. Isto porque incumbia a requerente comprovar os danos 

sofridos e o nexo de causalidade com a conduta da requerida, ao passo 

que incumbia a esta demonstrar a inexistência de nexo de causalidade ou 

outro fato impeditivo do direito alegado. Ainda, verifico que a inicial sequer 

indica a data em que teria ocorrido a suposta oscilação de energia elétrica 

na unidade consumidora da autora com a consequente queima de seu 

computador. Observo também que a parte autora não juntou qualquer 

documento que comprove suas alegações, pois a inicial apenas está 

acompanhada de cópia da CNH da autora, procuração, declaração de 

hipossuficiência e fatura de energia elétrica. Ora, é sabido que 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”. 

Deste modo, considerando que a distribuição do ônus da prova definida no 

Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 373), dispõe que o ônus da 

prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, 

entendo que a configuração dos danos morais e materiais não ficaram 

comprovados no presente caso, pois 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 

relegadas ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta de que tenha 

ocorrido a oscilação da energia elétrica fornecida na residência da autora 

e quem virtude de tal fato seu computador tenha sofrido danos. Ressalto, 

ainda, que oportunizada a produção de prova oral, a parte autora nada 

manifestou. Portanto, sem a prova dos fatos as alegações se tornam 

frágeis e inconsistentes, desautorizando a reparação pretendida, tendo 

em vista que o requerente desatendeu à regra do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil. 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 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

aos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

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). 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. Transitado em julgado, determino sejam 

os autos remetidos ao arquivo. Publique-se e Intimem-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004293-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIN CLAUDIO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI BARBOSA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004293-46.2019.8.11.0002. Vistos, Edin 

Claudio Garcia ajuizou a presente ação de despejo por falta de pagamento 

c/c cobrança de aluguel e acessórios da locação e pedido de tutela de 

urgência em face de Sueli Barbosa, aduzindo que é locador do imóvel 

residencial localizado na Rua São Francisco, Casa 04, Quadra 04, Jardim 

das Oliveiras, nesta comarca, o qual foi locado à requerida pelo período de 

seis meses. O valor mensal da locação foi inicialmente fixado em R$ 

500,00 (quinhentos reais), com pagamento revertido em melhorias e 

benfeitorias para a residência que ao final do contrato totalizaria 

R$3.000,00 (três mil) reais. No entanto, alega que findo o contrato, 

verificou que havia apenas algumas pequenas melhorias na residência, 

que totalizavam o valor total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

Alega que a requerida ainda se encontra na residência, não tendo 

realizado mais nenhuma reforma, e ainda, não pagou nenhum valor para o 

locador, além de estar deteriorando a residência com o mal uso. Assim, 

pleiteia a concessão de tutela de urgência para desocupação do imóvel, e, 

no mérito, a condenação da requerida ao pagamento dos alugueis 

atrasados, tarifas de água e luz vencidas, danos materiais provocados no 

imóvel, a serem apurados em vistoria quando da entrega, bem como ao 

pagamento de IPTU e demais encargos do contrato. Por fim, requereu que 

seja declarada a rescisão do contrato. Em seguida na decisão de id. 

20085965 foi indeferida a tutela de urgência. A parte requerida, 

devidamente citada conforme certidão de id. 22089291, não apresentou 

contestação nos autos. Após, os autos me vieram conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Cumpre anotar que a hipótese em apreço 

é caso que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso 

II, do art. 355, do Código de Processo Civil, tendo em vista a revelia do 

requerido, não havendo a necessidade de dilação probatória, pois a prova 

documental é suficiente para o meu convencimento. A requerida, 

devidamente citada, não se manifestou nos autos, razão pela qual decreto 

a sua revelia, sendo que a espécie não se enquadra em quaisquer das 

hipóteses do art. 345, do Código de Processo Civil, que afastam os seus 

efeitos. Esclarece o artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus 

da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor”. Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem: “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”. Ao demandante, é necessária 

apresentação da prova pertinente às alegações, e ao requerido os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ressalta-se que 

o caso em questão não trata de fato notório, que dispensa prova para que 

seja aceito como verdadeiro. Por força da revelia, incumbe-se 

exclusivamente a este Juízo avaliar se os fatos narrados nos autos 

condizem às consequências jurídicas descritas e pretendidas pelos 

requerentes, analisando a viabilidade do direito deduzido e o conjunto 

probatório constante, porquanto a presunção de veracidade é relativa, 

podendo sucumbir diante de outras circunstâncias dos autos. Pois bem, 

considerando a documentação atrelada aos autos, verifico que o Contrato 

de Locação de id. 20073415 foi pactuado entre as partes, sendo que a 

requerida descurou de contestar a relação locatícia existente entre eles. 

Nesse passo, tendo a presente lide o seu fundamento na ausência de 

pagamento de aluguel, o tratamento jurídico é encontrado no art. 62, da Lei 

N. º 8.245, de 18 de outubro de 1991. Desse modo, “o locatário e o fiador, 

poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da citação, o pagamento do débito atualizado, 

independentemente de cálculo e mediante depósito judicial (...)” (Lei 

8.245/91 – inciso II, do art. 62). Assim, não tendo a requerida apresentado 

defesa ou mesmo efetuado o pagamento dos valores em atraso, tenho 

que deve ser reconhecida a existência da locação, bem como o atraso no 

pagamento, pelo período alegado pela parte autora. Portanto, a rescisão 
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do contrato locatício pela inadimplência dos alugueres com a consequente 

decretação do despejo é medida que se impõe. Quanto aos valores 

pretendidos pela parte autora, à vista de que inexiste qualquer 

manifestação da requerida acerca dos valores descritos nos autos, vejo 

que o valor da dívida corresponde ao valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), conforme narrado na exordial, além de multa de duas 

vezes o valor do aluguel, conforme pactuado na cláusula décima quarta 

do contrato, bem como todas as despesas provenientes da utilização do 

imóvel previstas na cláusula quarta (id. 20073415), a ser apurado em 

liquidação. Cumpre anotar que os valores em atraso devem ser corrigidos 

monetariamente pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM/FGV, 

tendo em vista tratar-se de indexador próprio para contratos de natureza 

locatícia. Os juros moratórios, a seu turno, serão no importe de 1% o mês, 

por aplicação do art. 406 do CC c/c art. 161, § 1º, do CTN, pois se trata de 

obrigação positiva e líquida, a teor do art. 397, do Código Civil, acrescidos 

de multa moratória no importe de 2%, conforme contrato. Da tutela de 

urgência Ainda, quanto ao pedido de tutela de urgência formulado na 

exordial, e outrora indeferido pelo não preenchimento dos requisitos 

estabelecidos na Lei 8.245/91, certo que os vários argumentos já 

expostos nesta sentença são mais que suficientes para demonstrar a 

probabilidade do direito invocado. É palpável, igualmente, o receio de 

ineficácia da medida na hipótese de ser postergado o despejo do imóvel 

para somente após o trânsito em julgado da sentença, mormente quando 

patente o direito do autor de ser imitido na posse do bem. Inexiste, também, 

perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a retirada da requerida 

neste momento do processo em nada prejudicará sua defesa em eventual 

recurso. Sobremais, lembro que não há qualquer óbice em seu 

deferimento ocorrer na própria sentença, conforme orientação do colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “Direito processual civil. Agravo no agravo de 

instrumento. Recurso especial. Ação de imissão de posse. Tutela 

antecipada concedida quando da prolação da sentença. Possibilidade. 

Apelação da concessão da tutela antecipada. Efeito devolutivo. 

Consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ. - A 

antecipação da tutela pode ser deferida quando da prolação da sentença, 

sendo que em tais hipóteses, a apelação contra esta interposta deverá 

ser recebida apenas no efeito devolutivo quanto à parte em que foi 

concedida a tutela. Precedentes. - Inviável o recurso especial quando o 

acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência do 

STJ. Agravo no agravo de instrumento não provido” [1] Ainda, ressalto 

que o Código de Processo Civil passou a prever tal possibilidade no art. 

1012, §1º, V, segundo o qual “além de outras hipóteses previstas em lei, 

começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a 

sentença que: V - confirma, concede ou revoga tutela provisória”. Nestas 

condições, comprovado os pressupostos informadores da espécie, 

impõe-se o acolhimento da tutela de urgência e a procedência do pedido. 

Do dispositivo Posto isso, julgo procedentes os pedidos e declaro 

rescindido o contrato de locação firmado entre as partes e condeno a 

requerida ao pagamento dos alugueres vencidos no valor mensal de R$ 

500,00 (quinhentos reais), bem como o valor correspondente a 02 (dois) 

alugueis referente à multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) 

conforme cláusula décima quarta, além de todas as despesas 

eventualmente pendentes no imóvel, nos termos da cláusula quarta, a 

serem apurados em liquidação. Outrossim, defiro a tutela de urgência 

vindicada, pelo que determino seja expedido mandado de intimação para 

que a parte requerida desocupe voluntariamente o imóvel no prazo de 15 

(quinze) dias. No cumprimento do mandado, caso o Sr. Meirinho não 

localize o requerido ou encontre dificuldades de encontra-lo, bem como 

verifique que o imóvel encontra-se em estado de abandono (informações 

constantes dos autos), autorizo, desde já, a imissão da autora na posse 

do imóvel. Ainda, à vista da urgência da medida, determino seja o mandado 

cumprido pelo oficial de justiça plantonista. Para a hipótese de intimação 

pessoal do requerido, uma vez transcorrido o prazo sem desocupação, 

expeça-se mandado de despejo, a ser cumprido imediatamente após o 

prazo supra, inclusive com reforço policial e arrombamento, se necessário 

for. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, 

do Código de Processo Civil. Condeno, também, a requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, ante a 

natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos 

trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo 

despendido (CPC - §2º, art. 85). Transitada em julgado a sentença, 

certifique-se, e não havendo manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

arquivem-se os autos com baixa e anotações. P.I. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1]AgRg no Ag 940.317/SC, 

Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19.12.2007, 

DJ 08.02.2008 p. 677.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011124-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA ALICERCE LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA OAB - MT6173-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011124-47.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

REQUERIDO: CERAMICA ALICERCE LTDA - ME Vistos, ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs a presente ação de 

cobrança em face de CERÂMICA ALICERCE LTDA – ME, argumentando 

que a ré, titular da Unidade Consumidora N.º 6/1260470-8, desde janeiro 

de 2015 não vem adimplindo as obrigações pecuniárias advindas da 

prestação de serviços de energia elétrica, sendo devedora da quantia de 

R$ 103.217,41 (cento e três mil e duzentos e dezessete reais e quarenta e 

um centavos) relativos ao consumo de janeiro a abril de 2015. Nesses 

termos, requer a condenação da requerida ao pagamento do valor 

atualizado de R$ 165.536,26 (cento e sessenta e cinco mil e quinhentos e 

trinta e seis reais e vinte e seis centavos). Juntou documentos (ids. 

17100884 a 17101303). Na audiência de conciliação a parte requerida 

propôs o pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) para quitação 

integral da dívida, a qual foi rejeitada sem que fosse apresentada 

contraproposta, consoante termo de Id. 22723686. Em seguida a requerida 

apresentou contestação no Id. 23713958, alegando preliminarmente a 

inépcia da inicial. No mérito, aduz que os documentos juntados pela 

requerente são provas insuficientes para comprovar o alegado na inicial, 

pois inexiste nos autos qualquer documento demonstrando a dívida 

supostamente inadimplida. Alega que as faturas de consumo de energia 

juntadas pela requerente não são suficientes para demonstrar a dívida 

alegada, bem como questiona a existência de duas faturas relativas ao 

mês de abril de 2015. Ao final, requerer o acolhimento da preliminar com a 

consequente extinção do feito sem o julgamento do mérito e 

alternativamente pugna pela improcedência do pedido inicial. Impugnação à 

contestação no Id. 23855772. Devidamente intimadas para manifestarem 

sobre eventuais provas que ainda pretendiam produzir, requereram o 

julgamento antecipado da lide (ids. 24108981 e 24547969). Os autos 

vieram conclusos. Relatei. Decido. Do julgamento antecipado da lide Passo 

ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso II, do CPC, 

por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Da Inépcia da Petição 

Inicial Alega também a requerida a inépcia da petição inicial. Desde logo, 

vejo que a preliminar não prospera, uma vez que o Código de Processo 

Civil fixou no § 1º, do artigo 330, os motivos que tornam a petição inicial 

inepta, quais sejam: falta de pedido ou causa de pedir; o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão e a existência de pedidos incompatíveis entre si. Com efeito, a 

análise do processo revela que a petição inicial está material e 

formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras supra, tanto 

que possibilitou a realização da defesa sem maiores empecilhos. Assim, 

rejeito a preliminar em análise. Do mérito Pois bem. A questão é singela, 

pois o feito tem por objeto a cobrança da energia elétrica fornecida a 

requerida no período de janeiro a abril de 2015 no valor atualizado de R$ 
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165.536,26 (cento e sessenta e cinco mil e quinhentos e trinta e seis reais 

e vinte e seis centavos), cujo pagamento foi frustrado. A requerida, 

devidamente limitou-se a alegar a inexistência de prova da dívida, porém a 

requerente demonstrou que, de fato, forneceu energia elétrica à UNIDADE 

CONSUMIDORA de titularidade da empresa ré, conforme se infere do 

Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica firmado entre as partes e 

faturas juntadas nos ids. 17100889, 17101291, 17101294, 17101296, 

17101298 e 17101300. Portanto, tenho como devidamente constituída a 

obrigação pecuniária aqui pretendida, não havendo nos autos qualquer 

fato impeditivo, modificativo ou restritivo do direito postulado na petição 

inicial. Assim, sem rodeios, a requerida deve ser condenada ao 

pagamento da quantia de R$ 103.217,41 (cento e três mil e duzentos e 

dezessete reais e quarenta e um centavos), que deverá ser atualizada na 

forma determinada no próximo tópico. Da atualização do débito Pondero 

que os juros de mora deverão ser cobrados na importância de 1% (um por 

cento) ao mês, fluindo a partir da citação, nos termos do art. 406, do 

Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional. A 

correção monetária deve incidir pelo índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC, com o termo da contagem a partir da data do 

vencimento de cada fatura. Ainda, condenando a requerida ao pagamento 

da multa prevista no Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica, 

cláusula 52, no valor correspondente a 2% (dois por cento) sobre o débito 

(id. 17100889) Do dispositivo Posto isso, julgo procedente o pedido inicial e 

condeno a requerida ao pagamento do valor de R$ 103.217,41 (cento e 

três mil e duzentos e dezessete reais e quarenta e um centavos), em 

favor da parte autora, referente as faturas de Ids. 17101291, 17101294, 

17101296, 17101298 e 17101300, cujo montante deverá ser atualizado na 

forma da fundamentação supra, com a inclusão da multa contratual acima 

referida. Por conseguinte, RESOLVO o mérito, nos termos do inc. I, do art. 

487, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e da verba honorária que fixo em dez por cento 

(10%) sobre o valor do débito atualizado, ante a natureza da causa, que 

não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, 

do local da prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - § 2º, 

art. 85). Transitado em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003652-63.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REU: CLARO S/A Vistos, ORDILEY NOBRE 

DE ALMEIDA propôs a presente ação declaratória de inexistência de 

débito e pedido de indenização por dano moral em desfavor de CLARO 

S/A, alegando que foi impedido de contratar com a empresa requerida em 

virtude da existência de uma suposta restrição interna referente ao débito 

de R$ 27.836,21(vinte e sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte um 

centavos). Aduz que não possui relação comercial com a empresa 

requerida ou a NET Serviços que justifique a cobrança, razão pela qual 

requerer a declaração de inexigibilidade da dívida questionada e a 

condenação da requerida ao pagamento de uma indenização a título de 

dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A requerida 

apresentou contestação, a qual veio instruída com os documentos nos ids. 

4736495 a 4736700, na qual alegou a incompetência do Juizado Especial 

diante da necessidade de perícia grafotécnica, bem como que ocorreu a 

contratação dos serviços prestados pela ré conforme contrato assinado 

de próprio punho pelo autor. A audiência de conciliação restou prejudicada 

em virtude da ausência da parte autora, conforme se observa do termo de 

id. 4805163. Ressalta que não há que se falar em indenização, uma vez 

que os serviços prestados estão em plena conformidade com as normas 

consagradas no ordenamento. Afirma que o autor possui a linha (65) 

92793223, por meio do contrato n. 844838191, bem como a linha (65) 

92190227, contrato n. 791077471 e a linha (65) 92525139, contrato n. 

808959384. Afirma que em relação ao contrato 844838191 o autor possui 

saldo devedor de R$ 10.228,39 (dez mil, duzentos e vinte e oito reais e 

trinta e nove centavos) e em relação ao contrato 791077471 possui saldo 

devedor no valor de R$ 7.894,95 (sete mil, oitocentos e noventa e quatro 

reais e noventa e cinco centavos), além de saldo devedor de R$ 1.612,10 

(um mil, seiscentos e doze reais e dez centavos) em relação ao contrato 

808959384. Dessa forma, alega que agiu no exercício regular do direito de 

credor em cobrar pelo serviço prestado, de modo que inexistem danos 

morais. Por fim discorreu acerca dos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, impossibilidade de inversão do ônus da prova e 

formulou pedido contraposto. Ao final requereu a improcedência do pedido 

inicial. A parte autora apresentou impugnação à contestação no id. 

9152102. Na decisão saneadora foram fixados os pontos controvertidos 

da demanda, determinada a realização de prova pericial grafotécnica e 

juntada do documento original a ser periciado pelo requerido (id. 

12940045). A parte requerida se manifestou no id. 13656734 aduzindo 

que a via original do contrato não está mais disponível, sendo que é 

possível realizar a perícia grafotécnica no documento apresentado nos 

autos, uma vez que é legível e não há nenhuma contaminação que fere a 

realização da perícia. Ainda, ressaltou que caso não seja deferida a 

realização da perícia no documento juntado aos autos, que seja devolvido 

o valor depositado a título de honorários periciais. No id. 14123183 foi 

proferida sentença julgando parcialmente o pedido postulado na inicial. A 

requerida interpôs Recurso de Apelação no id. 14646946, sendo que a 

parte requerida não apresentou contrarrazões ao recurso apesar de ter 

sido devidamente intimada para tanto, conforme se observa da certidão de 

id. 17843379. A sentença proferida nos autos foi declara nula e 

determinado o retorno dos autos para ser realizada a produção da prova 

técnica, conforme se observa do acordão de id. 21881962. Na decisão de 

id. 22039477 foi nomeado perito para realização da prova técnica. 

Designada data para início dos trabalhos periciais (id. 23754089), o autor 

não foi intimado a seu respeito em virtude de não ter sido localizado no 

endereço indicado nos autos (id. 24248709). A pericia restou prejudicada 

em virtude da ausência da parte autora (id. 252992292). Devidamente 

intimado para manifestar a respeito da sua ausência na perícia agendada 

nos autos (id. 25302534), a parte autora limitou-se a dizer que “não pode 

comparecer” e requereu a designação de nova data para realização da 

perícia (id. 25743616). No id. 23755050 foi designada nova data para dar 

início a perícia, porém novamente a parte autora não compareceu no ato. 

Devidamente intimada para manifestar a respeito de sua ausência o 

advogado da parte autora comunicou a renúncia aos poderes que lhe 

foram outorgados (id. 27690986). Na decisão de id. 28670750 foi 

determinado a parte autora que regularizasse a sua representação 

processual em virtude das dúvidas existentes nas assinaturas do autor 

nos documentos que instruem os autos (procuração, declaração, 

notificação de renúncia). A parte autora compareceu na Secretaria deste 

juízo e ratificou a sua assinatura exarada nos documentos existentes nos 

autos, bem como foi devidamente intimada para regularizar a sua 

representação processual em virtude da renúncia de seu patrono (ids. 

29086287 e 28893790). O advogado Salatiel de Lira Mattos juntou aos 

autos esclarecimento a respeito do endereço do autor. Após vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Da multa audiência Inicialmente, 

considerando que a parte autora faltou injustificadamente à audiência de 

conciliação, tem-se por configurado ato atentatório à dignidade da justiça. 

Por conseguinte, e com fundamento no artigo 334, § 8º, do CPC, aplico à 

referida parte multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. O 

valor da multa consiste em crédito em favor do Estado. Sobre a multa 

incidem correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e 

juros moratórios a partir desta data. Assinalo à parte multada o prazo de 

10 (dez) dias para que comprove o depósito judicial da multa. Feita a 

comprovação, comunique-se ao Estado para que adote as providências 

necessárias para levantamento da quantia. Em que caso de inércia do 

autor em efetuar o pagamento da multa comunique-se ao Estado para que 

o mesmo adote as medidas cabíveis para a cobrança do crédito. Da 

extinção da ação Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora 

não regularizou sua representação processual, deixando transcorrer in 

albis o prazo assinalado, razão porque o processo fica impedido de 
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prosseguir no seu curso normal. Desta feita, e uma vez verificada a 

irregularidade na representação processual, que não foi suprida pela 

parte autora, a extinção do feito é medida que se impõe, à luz do art. 76, § 

1º, inciso I do CPC. Nesta esteira, em face da ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, julgo extinto 

sem resolução do mérito o presente processo, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Condeno, 

ainda, o requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios, fixado este em R$ 1.000,00 (um mil reais), ante a natureza 

da causa, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da 

prestação dos serviços e do tempo despendido, cuja exigibilidade fica 

suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça 

gratuita. Por fim, considerando que não houve a realização da prova 

pericial determinada nos autos expeça-se alvará em favor da parte 

requerida para levantamento dos honorários periciais depositados nos 

autos. Transitada em julgado deem-se baixas e arquivem-se. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002843-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELY DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002843-68.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

ANIELY DA SILVA LEITE REU: BANCO BRADESCO Vistos, Aniely da Silva 

Leite promove ação declaratória de inexistência de débito c/c pedidos de 

indenização por danos morais em face de Banco Bradesco, 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$ 56,89 

(cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos) sob o contrato de n° 

RE05494233111. Sustenta que desconhece o valor cobrado e alega que a 

restrição é totalmente indevida, pois “afirma não se lembrar em ter 

contratado serviços da requerida”, ainda aduz não ter sido notificada 

previamente da referida inclusão, razão pela qual requer a concessão de 

tutela de evidência para a exclusão do seu nome dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No mérito, pugna pela declaração de inexistência do débito e a 

condenação da requerida a indenização por danos morais no importe de 

R$ 39.114,00 (trinta e nove mil, cento e quatorze reais). Na decisão de id. 

19679051 o pedido de tutela de evidência foi indeferido. A audiência de 

conciliação realizada nos autos restou prejudicada em virtude da ausência 

da parte autora, conforme termo de id. 20962812. O requerido apresentou 

contestação no id. 21480253, alegando preliminarmente a ausência de 

documentos indispensável para a propositura da ação. No mérito, alega 

que a parta autora possui um débito e apenas após 02 (dois) anos vem 

questionar em juízo um fato anteriormente assumido sem nenhuma 

objeção. Alega que a autora possui vínculo com o requerido através do 

cartão Elo Nacional Múltiplo nº 5067.2627.5470.0206, o qual foi cancelado 

por falta de pagamento das faturas desde 31/10/2016, sendo que o saldo 

devedor foi renegociado em 06 (seis) parcelas de 56,89 (cinquenta e seis 

reais e oitenta e nove centavos), porém não foram quitadas. Alega ter 

agido no exercício regular do direito ao realizar a negativação do nome da 

autora em virtude da ausência do pagamento. Ainda, pugna pela 

condenação da autora a pena de litigância de má-fé, afirma a inexistência 

de danos morais no presente caso e a aplicação da Súmula 385 do STJ. 

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida com a consequente 

extinção do feito sem o julgamento do mérito e alternativamente a 

improcedência dos pedidos iniciais. Devidamente intimada a parte autora 

não apresentou impugnação a contestação (id. 22031823). Em seguida as 

partes foram intimadas para manifestarem a respeito das provas que 

ainda pretendiam produzir, porém permaneceram inertes. Após, os autos 

vieram conclusos para deliberação. É o relato. Fundamento e decido. 

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do 

CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Da multa audiência 

Inicialmente, considerando que a parte autora faltou injustificadamente à 

audiência de conciliação, tem-se por configurado ato atentatório à 

dignidade da justiça. Por conseguinte, e com fundamento no artigo 334, § 

8º, do CPC, aplico à referida parte multa de 2% (dois por cento) sobre o 

valor da causa. O valor da multa consiste em crédito em favor do Estado. 

Sobre a multa incidem correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal 

de Justiça e juros moratórios a partir desta data. Assinalo à parte multada 

o prazo de 10 (dez) dias para que comprove o depósito judicial da multa. 

Feita a comprovação, comunique-se ao Estado para que adote as 

providências necessárias para levantamento da quantia. Em que caso de 

inércia do autor em efetuar o pagamento da multa comunique-se ao Estado 

para que adote as medidas cabíveis para a cobrança do crédito. Da 

ausência de documento indispensável Afirma o requerido que o 

documento apresentado pela requerente não está apto para instruir a 

demanda, tendo em vista que fora extraído de página da internet. Assim, 

requer a improcedência da ação. Em que pese às alegações do requerido 

a rejeição da presente preliminar é medida que se impõe. Isso porque, o 

próprio requerido em sua contestação reconhece a existência do débito e 

a negativação deste, razão pela qual não há qualquer dúvida acerca da 

veracidade das informações lançadas no documento de Id. 18992843. 

Deste modo, rejeito a indigitada preliminar. Do mérito A ação foi ajuizada 

com base em inscrição do nome da requerente no rol de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito feito pela requerida em razão de débito no 

importe de importe de R$ 56,89 (cinquenta e seis reais e oitenta e nove 

centavos) referente ao contrato de n° RE05494233111. Aduz a autora a 

inexigibilidade da dívida, tendo em vista que não solicitou ou celebrou 

qualquer contrato com o requerido que desse origem ao débito 

questionado. Pois bem, analisando os autos, verifico que a razão está com 

a requerente, uma vez que não ficou devidamente comprovada a 

existência de débito em nome da parte autora. Isso porque, instaurado o 

contraditório com a citação do banco requerido, ele descurou de trazer 

aos autos os supostos contratos celebrados entre as partes, seja de 

abertura de conta bancária, de cartão de crédito e de renegociação de 

dívida, deixando, assim, de comprovar a relação sub judice. Outrossim, as 

faturas e telas supostamente retirados do sistema operacional da 

requerida (Ids. 21480253 – páginas 05/06 e 21480254) não comprovam a 

existência de liame jurídico entre as partes, visto que produzidos 

unilateralmente. A esse propósito: “INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA 

DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS (INTELIGÊNCIA DO 

ART. 6º INC. VIII DO CDC). Reclamada que não apresentou qualquer 

documento assinado pela reclamante, nem cópia da gravação das 

ligações que pudessem demonstrar sua anuência na contratação dos 

serviços cobrados. Além disso, também não demonstrou a licitude da 

tarifa na fatura da reclamante. Ressalte-se que as telas de computador 

anexadas ao processo não servem como prova, podendo ser alteradas 

unilateralmente, ao talante da companhia (...).” (TJ-PR - RI: 

000037061201281601550 PR 0000370-61.2012.8.16.0155/0 (Acórdão), 

Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 10/02/2015, 1Âª 

Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2015). Ora, o banco requerido 

não trouxe documentos convincentes que pudessem comprovar a 

veracidade dos fatos por ele alegados, ônus que lhe incumbia, já que 

descabe ao autor fazer prova negativa. Portanto, sem a prova dos fatos, 

as alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em 

vista que a mesma desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. 

Ademais, 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”. Diante disso, é de ser declarada a 
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inexistência do débito, no importe de R$ 56,89 (cinquenta e seis reais e 

oitenta e nove centavos) sob o contrato de n° RE05494233111), 

excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia. No que tange aos 

danos morais, tal pedido está consubstanciado na negativação do 

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – da parte autora no rol de devedores 

em virtude de débito inexistente. Das provas coligidas, verifico a 

existência de outra anotação pré-existente à negativação aqui 

questionada em nome da parte autora, conforme se observa do extrato 

juntado pela própria autora no Id. 18992843, qual seja, a negativação 

realizada pelo Banco Losango S/A – Banco Múltiplo realizada em 

25/11/2016 no valor de R$ 122,97 (cento e vinte e dois reais e vinte e sete 

centavos). Dessa forma, a guisa deste cenário, entendo que a situação 

aqui tratada não é capaz de gerar danos efetivos à imagem da parte 

autora que, como dito, possuía outras anotações registrada no SCPC e, 

portanto, insuscetível de ser moralmente indenizada. A propósito do tema, 

vale a pena destacar o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - SERASA - MANUTENÇÃO INDEVIDA - 

PERMANÊNCIA NO CADASTRO ORIUNDA DE OUTROS DÉBITOS ALÉM 

DOS JÁ QUITADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA. Não caracteriza dano moral 

a manutenção indevida no cadastro da Serasa daquele que já figurava no 

referido rol por outras questões de inadimplência. RECURSO PROVIDO". 

(Apelação Cível n. 00.008727-0, de Piçarras, Relator: Des. Mazoni 

Ferreira.) Como último argumento, imperioso registrar que o colendo 

Superior Tribunal de Justiça pôs fim a discussão que permeava os danos 

morais em questões similares a esta, ao uniformizar entendimento que era 

discrepante entre a segunda e quarta câmaras, de modo que passou a 

entender, assim como este Juízo, que outras anotações negativas no rol 

de devedores em nome do postulante afasta o sobredito pedido 

indenizatório. Confira: “Importante assinalar que consta do v. acórdão o 

substrato fático em que constatada a irregularidade, afirmada a ausência 

de comunicação. Partindo dessa premissa, a negativação no banco de 

dados deve ser comunicada à inscrita, o que não ocorreu. Contudo, o que 

impressiona é que o autor não questionou a existência das dívidas, 

conforme assevera o acórdão. Senão bastasse, o acórdão recorrido 

reconhece a existência de outras anotações, algumas com notificações 

prévia, e outras sem, objeto do pedido (fls. 88v/89), litteris: "A declaração 

da folha 07, datada de 21/09/2006, dá conta de que o autor tem seu nome 

inscrito no SERASA pelos seguinte motivos ou dívidas: - registro de 15 

(quinze) cheques emitidos sem provisão de fundos junto ao Banco do 

Brasil S/A; - 01 (uma) pendência financeira com a Brasil Telecom, datada 

de 09/09/2003, no valor de R$ 558,41; - registro de 04 (quatro) protestos 

no Cartório de Sarandi; Pois bem. Neste contexto, muito embora não tenha 

a ré comprovado a comunicação do autor previamente à inscrição em 

algumas anotações, entendo que é inaceitável aceitar que tenha havido 

surpresa, pela parte autora, diante do extenso histórico referente a sua 

pessoa constante naquele banco de dados. Propositadamente repetindo, a 

parte autora possui, somados os cadastros, 20 (vinte) anotações em seu 

nome. Diante disso, tenho que não é possível falar em surpresa pelo 

cadastramento". (RECURSO ESPECIAL Nº 1.031.991 - RS 

(2008/0031020-0) Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos 

iniciais apenas para declarar a inexistência do débito de R$ 56,89 

(cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos) referente ao contrato 

de n° RE05494233111, aqui questionado, de Aniely da Silva Leita para com 

o requerido Banco Bradesco S/A, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. 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), cuja exigibilidade em face da parte autora fica suspensa em 

virtude de ser 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. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005096-63.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

COOPERANGI - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO 

ASSENTAMENTO AGROANA GIRAU REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, COOPERANGI - COOPERATIVA 

DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO AGROANA GIRAU 

propôs a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais e antecipação de tutela em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo, 

em síntese, que possui a Unidade Consumidora n°. 6/2541236-2 foi 

instalada em sua sede em maio de 2017, sendo que a requerida 

acompanhou o consumo de energia pelo período de 02 (dois) meses a 

partir do terceiro mês deixou de averiguar o consumo de energia. Aduz 

que em agosto de 2017 recebeu uma fatura no valor de R$ 1.605,84 (um 

mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), com vencimento 

na data do dia 29/08/2017 com consumo de 3.026 Kwh e no mês de maio 

de 2018 recebeu uma fatura valor de R$ 3.329,09 (três mil, trezentos e 

vinte e nove reais e nove centavos), com consumo de 5.571 Kwh, valores 

superiores ao normal consumo, razão pela qual solicitou uma revisão do 

consumo, porém não foi atendida. Alega que observou mesmo desligando 

o relógio medidor o aparelho continua a registrar consumo, bem como 

salienta que é uma cooperativa que apenas é ocupada em dias que 

ocorrem reuniões ou quando há eventos com seus cooperados, razão 

pela qual não há um grande consumo de energia elétrica que justifique as 

faturas questionadas. Deste modo, requer seja declarada a inexistência 

do débito referente a fatura no valor de R$ 1.605,84 (um mil, seiscentos e 

cinco reais e oitenta e quatro centavos) com vencimento em 29/08/2017 

com consumo de 3.026 Kwh e fatura de R$ 3.329,09 (três mil, trezentos e 

vinte e nove reais e nove centavos), com consumo de 5.571 Kwh e 

vencimento em 29/05/2018, e, ainda, que seja a requerida condenada 

pagamento de uma indenização pelos danos morais suportados no valor 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Juntou documentos de ids. 13773796 a 

13774672. No id. 14200281 o pedido liminar foi deferido. A audiência de 

conciliação realizada no id. 15377282 restou infrutífera. A requerida 

apresentou contestação acompanhada de documentos nos ids. 15684660 

a 15684664, afirmando que o débito questionado encontra-se correto, 

tendo em vista que ele diz respeito ao real consumo de energia elétrica da 

autora. Aduz que a unidade consumidora em questão se encontra em área 

rural e por esta razão o modo de leitura do consumo de energia elétrica é 

diferente da localizada na zoa urbana, sendo que o faturamento deve ser 

mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura 

realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados 

nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento. Alega que não há 

irregularidade nas cobranças efetuadas, pois nos meses de agosto de 

2017 e maio de 2018 foi realizado o acerto de leitura a fim de recuperar o 

consumo não registrado nos meses anteriores em que a cobrança se deu 

pela média de consumo e não pela real quantidade de energia apontada 

pelo equipamento. Assevera que em junho e julho de 2017 e março e abril 

de 2018 foram faturadas utilizando como base de cálculo a média dos 

consumos anteriores, que não refletiram o real consumo, gerando 

posteriormente o acerto do faturamento nas faturas questionadas. Ainda, 

ressalta a inexistência de dano moral em virtude da ausência de ato ilícito 

praticado pela requerida, bem como alega que os fatos descritos na inicial 

não passam de meros contratempos a que todos estão sujeitos na vida e 

na sociedade atual. Ao final, assevera que em uma eventual condenação 

a indenização não poderá ser superior a R$ 600,00 (seiscentos reais) e 

requereu a improcedência do pedido inicial. A autora apresentou 

impugnação à contestação no id. 16125658. No id. 18091937 a parte 

requerente informou que houve descumprimento da liminar deferida nos 
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autos, pois houve a suspensão do fornecimento da energia elétrica em 

virtude das faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 

2018. Na decisão saneadora de id. 18067052 foram fixados os pontos 

controvertidos da demanda e determinada de ofício a realização de perícia 

técnica. Ainda, na oportunidade o pedido de restabelecimento da energia 

foi indeferido em virtude do corte ter ocorrido em razão da ausência de 

pagamento de faturas não questionadas nestes autos. O Laudo Pericial foi 

juntado aos autos no id. 23642120, sendo que apenas a parte autora 

manifestou concordância com a perícia no id. 23862762. Após os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. A requerente apresentou 

discordância com relação às faturas com vencimentos em agosto de 2017 

e maio de 2018, nos valores de R$ 1.605,84 (um mil, seiscentos e cinco 

reais e oitenta e quatro centavos e R$ 3.329,09 (três mil, trezentos e vinte 

e nove reais e nove centavos), respectivamente. Aduz que as referida 

faturas apresentam valores acima da média de consumo da Unidade 

Consumidora instalada em seu endereço, bem como alega que o relógio 

medidor instalado no local apresenta inconsistência. A requerida por sua 

vez afirma e sustenta que os valores cobrados nas faturas demonstram o 

efetivo consumo de energia elétrica realizado pela requerente. No entanto, 

não tendo a requerente, segundo afirma, utilizado o consumo de energia 

elétrica registrado nas faturas vencidas de agosto de 2017 e maio de 

2018, com consumos respectivos de 3.026 Kwh e 5.571 Kwh, sendo ela 

parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da 

requerida a comprovação de que houve o consumo, nos exatos moldes do 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “São direitos 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 for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências.” A concessionária 

requerente tem plenas condições dessa prova, com seu banco de dados, 

arquivos documentais e cadastros dos usuários. Apesar disso, limitou-se 

a apresentar alegações vazias de evidências, fundamentadas pelas telas 

retiradas do seu sistema. Ademais, realizada a prova pericial para dirimir a 

média de consumo de energia na residência da autora restou constatado 

que houve irregularidade na mensuração do consumo de energia elétrica 

da requerente relativo as faturas questionadas, bem como restou 

comprovado que medidor esta registrando consumo de energia elétrica 

mesmo quando encontra-se desligado. Nesse contexto, remeto-me a 

prova pericial que assim descreveu o a médica de consumo da autora: 

“(...) 8. DOS PONTOS CONTROVERTIDOS (ID. 18067052 pág. 1 e 2) a) Se 

o medidor de energia elétrico instalado pela requerida apresenta erro na 

aferição da energia elétrica utilizada pela parte autora; Resposta: A 

aferição do medidor não foi realizada em campo no dia da perícia e não há 

laudo de aferição no processo, entretanto, podemos afirmar que o medidor 

estava registrando consumo de energia elétrica mesmo com o disjuntor 

geral desligado, portanto, apresentando erro grave no apontamento de 

consumo e consequentemente na fatura mensal do requerente. b) a média 

mensal de consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 

6/2541236-2 levando-se em consideração o consumo dos equipamentos 

utilizados diariamente pela parte autora; Resposta: De acordo com o 

quesito 6, o consumo mensal estimado está entre 338,64 kWh e 841,74 

kWh, fazendo uma média para as 2 simulações, temos 590,19 kWh, 

portanto, o consumo médio mensal estimado de uma unidade consumidora 

que possua os mesmos equipamentos que a autora é de 590,19 kWh mês. 

(...)” Laudo Pericial – id. 23642120 – página 16. Assim, não se pode impor 

a requerente o pagamento pela energia elétrica cobrada nas faturas de 

agosto de 2017 e maio de 2018 nos valores nos valores de R$ 1.605,84 

(um mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos e R$ 

3.329,09 (três mil, trezentos e vinte e nove reais e nove centavos), 

respectivamente, respectivamente, devendo tais débitos serem 

declarados inexistentes. Por fim, ressalto que apesar dos valores acima 

serem declarados indevidos, a própria autora em sua inicial reconhece ter 

utilizado os serviços da requerida, razão pela qual poderá a requerida 

realizar emissão das faturas questionadas utilizando à média de consumo 

apurada no Laudo Pericial que é de 590,19 kWh, média esta que preserva 

o patamar de consumo. Do Dano Moral A responsabilidade civil consiste 

na obrigação de indenizar o dano, patrimonial ou moral, causado a outrem. 

Nas relações de consumo, seus elementos são: conduta humana 

(ação/omissão), nexo de causalidade e do dano/prejuízo O doutrinador 

Aguiar Dias ensina[1]: “Não pode haver responsabilidade sem a existência 

de um dano, e é verdadeiro truísmo sustentar esse princípio, porque, 

resultando a responsabilidade civil em obrigação de ressarcir, logicamente 

não pode concretizar-se onde não há que reparar”. Nas lições dos ilustres 

Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona[2]: “O dano moral consiste na lesão de 

direitos cujo conteúdo não é pecuniário, nem comercialmente redutível a 

dinheiro. Em outras palavras, podemos afirmar que o dano moral é aquele 

que lesiona a esfera personalíssima da pessoa (seus direitos da 

personalidade), violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra 

e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente”. Pois bem, 

analisando os autos, observo que não estão presentes os requisitos 

indispensáveis para se obter a indenização por dano moral, em face de 

que inexistiu uma conduta por parte da ré que tivesse causado qualquer 

dano/prejuízo a autora. Isso porque, as provas encartadas aos autos 

registram que inocorreu qualquer negativação em nome da autora e a 

suspensão de energia em virtude da cobrança aqui reconhecida indevida, 

o que afasta o dano, pois a suspensão do fornecimento da energia 

elétrica noticiada nos autos ocorreu em virtude de faturas que não são 

objetos desta ação. Ademais, mero dissabor e aborrecimento não podem 

ser alçados ao patamar de dano moral, sendo insuscetíveis de gerar o 

dever de indenizar. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA PROVENIENTE DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA – 

CONTROVÉRSIA RECURSAL QUE SE LIMITA À COMPROVAÇÃO DO 

PREJUÍZO MORAL – SIMPLES COBRANÇA QUE NÃO ENSEJA O DEVER DE 

INDENIZAR – DANO MORAL AFASTADO – DECAIMENTO RECÍPROCO – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A simples cobrança indevida de 

consumo pretérito, em caso de constatação de avaria no medidor de 

energia elétrica, por si só, não causa o abalo moral. Se cada litigante for, 

em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre 

eles as despesas.” (TJMT - Ap 114352/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, 

Publicado no DJE 28/10/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ALEGAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – VISTORIA NO MEDIDOR 

E POSTERIOR COBRANÇA DE FATURA EXTRA DE CONSUMO 

(DIFERENÇA) – PROCEDIMENTO INSTRUÍDO APENAS COM REGISTROS 

FOTOGRÁFICOS – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA FRAUDE – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO 

NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – NULIDADE DO 

DÉBITO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO PELA 

CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Não há falar-se em legitimidade da cobrança de 

diferenças de consumo de energia elétrica sob a alegação de 

irregularidade no medidor, se, para tanto, a concessionária instruiu o 

procedimento administrativo apenas com registros fotográficos do local da 

Unidade Consumidora, sem realizar a perícia técnica conforme determina o 

art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, de ofício ou a requerimento 

do consumidor. Simples cobrança de fatura irregular de energia elétrica, 

por si só, não constitui razão suficiente para a fixação de indenização por 

danos morais, mormente se não houve sequer a interrupção do 

fornecimento de energia pela concessionária.” (TJMT - Ap 88374/2016, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016) 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - COBRANÇA 

DE VALORES A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA APÓS VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO 

MEDIDOR DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA - VIABILIDADE - 

IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA CONSTATADA POR MEIO DE 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E LAUDO AFERIDO PELO INMETRO 

- PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 129 DA 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA 

INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO 

– AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO E DE INSERÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

CARACTERIZAÇÃO DE MERO DISSABOR - DANOS MORAIS 

INEXISTENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.1- Se a 

controvérsia gravita em torno da exigibilidade dos valores cobrados a título 

de recuperação de consumo pela Concessionária de energia elétrica após 

constatação de defeito na unidade consumidora da sede da empresa 

autora, que admite ter consumido mais energia elétrica do que indicado 
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nas faturas que lhe foram enviadas à época, é irrelevante perquirir a 

causa do defeito no medidor de consumo.2- O processo administrativo de 

quantificação dos valores a serem cobrados a título de recuperação de 

consumo atendeu os princípios do contraditório e da ampla defesa, não 

havendo qualquer mácula que justifique sua desconsideração, sendo 

plenamente exigível o valor encontrado ao final do procedimento e indicado 

na fatura posteriormente enviada à consumidor, nos exatos moldes da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL.3- A mera cobrança de pretenso 

consumo não faturado, desprovida de suspensão no fornecimento do 

serviço, ou a inexistência de inclusão do nome do consumidor em órgão 

de proteção ao crédito não tem o condão de causar danos de natureza 

extrapatrimonial.” (TJMT - Ap 139560/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS 

DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) A simples cobrança direcionada 

a autora é fator isolado que não causou nenhum gravame aos direitos de 

personalidade deste, razão pela qual tenho que não se encontra 

presentes os pressupostos autorizadores do dever de indenizar. Do 

dispositivo Isto exposto, pelos fundamentos acima, julgo parcialmente 

procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade da fatura no 

valor de R$ 1.605,84 (um mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e quatro 

centavos) com vencimento em 29/08/2017 relativo ao consumo de 3.026 

Kwh e da fatura de R$ 3.329,09 (três mil, trezentos e vinte e nove reais e 

nove centavos), de vencimento em 29/05/2018 com consumo de 5.571 

Kwh, facultando a requerida a realizar a emissão de novas faturas de 

consumo levando em consideração a média de consumo apurado na 

perícia técnica realizada nos autos que é de 590,19 kWh. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do 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$ 2.000,00 (dois mil reais), atento à natureza da ação, o tempo 

de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos 

patronos, determinando, desde já, a compensação de valores (CPC – §. 8, 

do art. 85 c/c o art. 86). Transitado em julgado, aguarde o cumprimento 

voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não 

havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] DIAS, Aguiar. Da responsabilidade civil, 10. Ed., Rio de Janeiro, 

Forense, 1995, vol. II, p. 713. [2] GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo 

Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, São Paulo, Saraiva, vol. III, fls. 56.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001562-77.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

COOPERANGI - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO 

ASSENTAMENTO AGROANA GIRAU REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, COOPERANGI - COOPERATIVA 

DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO AGROANA GIRAU 

propôs a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais e antecipação de tutela em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., aduzindo, 

em síntese, que possui a Unidade Consumidora n°. 6/2541236-2 foi 

instalada em sua sede em maio de 2017, sendo que a requerida 

acompanhou o consumo de energia pelo período de 02 (dois) meses a 

partir do terceiro mês deixou de averiguar o consumo de energia. Aduz 

que em agosto de 2017 recebeu uma fatura no valor de R$ 1.605,84 (um 

mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos), com vencimento 

na data do dia 29/08/2017 com consumo de 3.026 Kwh e no mês de maio 

de 2018 recebeu uma fatura valor de R$ 3.329,09 (três mil, trezentos e 

vinte e nove reais e nove centavos), com consumo de 5.571 Kwh, valores 

superiores ao normal consumo que foram questionadas nos autos 

associado nº 1005096-63.2018.8.11.0002. Afirma que após o ajuizamento 

da demanda associada foi surpreendido com novas faturas de valores 

exorbitantes que não condizem com o seu real consumo, quais sejam, 

faturas com vencimentos em 28/06/2018, 31/07/2018, 29/08/2018, 

28/09/2018, 30/10/2018, 03/12/2018, 20/12/2018, 21/01/2019 e 

20/02/2019, nos respectivos valores de R$ 763,97 (setecentos e 

sessenta e três reais noventa e sete centavos), R$ 823,85 (oitocentos e 

vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), R$ 34.374,21 (trinta e quatro 

mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos), R$ 3.539,52 

(três mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), R$ 

3.718,27 (três mil setecentos e dezoito reais e vinte e sete centavos), R$ 

1.336,77 (um mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos), 

R$ 3.641,69 (três mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e nove 

centavos), R$ 3.818,13 (três mil oitocentos e dezoito reais e treze 

centavos) e R$ 19.635,43 (dezenove mil seiscentos e trinta e cinco reais e 

quarenta e três centavos). Alega que a requerida suspendeu o 

fornecimento de energia elétrica e não possui condições de exercer suas 

atividades sem que a requerida restabeleça o fornecimento de energia 

elétrica. Ainda, assevera que mesmo desligando o relógio medidor o 

aparelho continua a registrar consumo. Deste modo, requer seja declarada 

a inexistência dos débitos com vencimento em 28/06/2018, 31/07/2018, 

29/08/2018, 28/09/2018, 30/10/2018, 03/12/2018, 20/12/2018, 21/01/2019 

e 20/02/2019, nos respectivos valores de R$ 763,97 (setecentos e 

sessenta e três reais noventa e sete centavos), R$ 823,85 (oitocentos e 

vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), R$ 34.374,21 (trinta e quatro 

mil trezentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos), R$ 3.539,52 

(três mil quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), R$ 

3.718,27 (três mil setecentos e dezoito reais e vinte e sete centavos), R$ 

1.336,77 (um mil trezentos e trinta e seis reais e setenta e sete centavos), 

R$ 3.641,69 (três mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e nove 

centavos), R$ 3.818,13 (três mil oitocentos e dezoito reais e treze 

centavos) e R$ 19.635,43 (dezenove mil seiscentos e trinta e cinco reais e 

quarenta e três centavos); que seja realizada a troca do relógio medidor, 

e, ainda, que seja a requerida condenada pagamento de uma indenização 

pelos danos morais. Juntou documentos de ids. 18150629 a 18151775. No 

id. 18399765 o pedido liminar foi deferido. No id. 18432949 a parte autora 

afirmou que houve o descumprimento da decisão liminar, sendo então 

majorada multa fixada nos autos e determinada a intimação da requerida 

para cumprir a decisão liminar na decisão de id. 18474236. A audiência de 

conciliação realizada no id. 19612912 restou infrutífera. A requerida 

apresentou contestação acompanhada de documentos nos ids. 20011873 

a 20011878, afirmando que o débito questionado encontra-se correto, 

tendo em vista que ele diz respeito ao real consumo de energia elétrica da 

autora. Aduz que a unidade consumidora em questão se encontra em área 

rural e por esta razão o modo de leitura do consumo de energia elétrica é 

diferente da localizada na zoa urbana, sendo que o faturamento deve ser 

mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura 

realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados 

nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento. Alega que não há 

irregularidade nas cobranças efetuadas, pois nos meses de agosto a 

novembro de 2018 e fevereiro de 2019 foi realizado o acerto de leitura a 

fim de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores em que 

a cobrança se deu pela média de consumo e não pela real quantidade de 

energia apontada pelo equipamento. Assevera que em junho, julho, 

setembro, outubro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019 as faturas foram 

emitidas utilizando como base de cálculo a média dos consumos 

anteriores, que não refletiram o real consumo, gerando posteriormente o 

acerto do faturamento nas faturas questionadas. Ainda, ressalta a 

inexistência de dano moral em virtude da ausência de ato ilícito praticado 

pela requerida, bem como alega que os fatos descritos na inicial não 

passam de meros contratempos a que todos estão sujeitos na vida e na 

sociedade atual. Ao final, assevera que em uma eventual condenação a 

indenização não poderá ser superior a R$ 600,00 (seiscentos reais) e 

requereu a improcedência do pedido inicial. Na petição de id. 20285056, a 

parte autora requereu autorização para realizar o depósito judicial do valor 

de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) referente a média de consumo 
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que entende devida para as faturas com vencimento em 20/03/2019 e 

17/04/2019, bem como requereu que a manutenção da liminar deferida nos 

autos visando evitar suspensão no fornecimento de energia elétrica por 

parte da requerida em relação as faturas com vencimento em 20/03/2019 

e 17/04/2019, porém o pedido foi indeferido em virtude das referidas 

faturas não serem objeto da demanda, conforme decisão de id. 20523396. 

No id. 20576380 a autora apresentou impugnação à contestação. As 

partes foram intimadas para manifestarem sobre as provas que ainda 

pretendiam produzir, oportunidade em que a requerida requereu o 

julgamento antecipado da lide no id. 20977515 e a requerente postulou 

pelo aproveitamento da prova pericial realizada nos autos associados. 

Após os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A requerente 

apresentou discordância com relação às faturas com vencimentos em 

28/06/2018, 31/07/2018, 29/08/2018, 28/09/2018, 30/10/2018, 03/12/2018, 

20/12/2018, 21/01/2019 e 20/02/2019, nos respectivos valores de R$ 

763,97, R$ 823,85, R$ 34.374,21, R$ 3.539,52, R$ 3.718,27, R$ 1.336,77, 

R$3.641,69, R$ 3.818,13 e R$ 19.635,43 (Id. 18150851). Aduz que as 

referidas faturas apresentam valores acima da média de consumo da 

Unidade Consumidora instalada em seu endereço, bem como alega que o 

relógio medidor instalado no local apresenta inconsistência. A requerida 

por sua vez afirma e sustenta que os valores cobrados nas faturas 

demonstram o efetivo consumo de energia elétrica realizado pela 

requerente. No entanto, não tendo a requerente, segundo afirma, utilizado 

o consumo de energia elétrica registrado nas faturas vencidas de junho a 

dezembro de 2018 e janeiro e fevereiro de 2019 e, sendo ela parte 

nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da requerida a 

comprovação de que houve o consumo, nos exatos moldes do artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor: “São direitos 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 for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências.” A concessionária requerente tem plenas 

condições dessa prova, com seu banco de dados, arquivos documentais 

e cadastros dos usuários. Apesar disso, limitou-se a apresentar 

alegações vazias de evidências, fundamentadas pelas telas retiradas do 

seu sistema. Ademais, realizada a prova pericial nos autos associados nº 

1005096-63.2018.8.11.0002 para dirimir a média de consumo de energia 

na sede da autora restou constatado que houve irregularidade na 

mensuração do consumo de energia elétrica da requerente relativo as 

faturas questionadas, bem como restou comprovado que o medidor de 

energia elétrico instalado na sede da autora encontra-se com defeito, pois 

registra consumo de energia elétrica mesmo quando encontra-se 

desligado. Nesse contexto, remeto-me a prova pericial realizada nos autos 

associado que assim descreveu a média de consumo da autora: “(...) 8. 

DOS PONTOS CONTROVERTIDOS (ID. 18067052 pág. 1 e 2) a) Se o 

medidor de energia elétrico instalado pela requerida apresenta erro na 

aferição da energia elétrica utilizada pela parte autora; Resposta: A 

aferição do medidor não foi realizada em campo no dia da perícia e não há 

laudo de aferição no processo, entretanto, podemos afirmar que o medidor 

estava registrando consumo de energia elétrica mesmo com o disjuntor 

geral desligado, portanto, apresentando erro grave no apontamento de 

consumo e consequentemente na fatura mensal do requerente. b) a média 

mensal de consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora nº 

6/2541236-2 levando-se em consideração o consumo dos equipamentos 

utilizados diariamente pela parte autora; Resposta: De acordo com o 

quesito 6, o consumo mensal estimado está entre 338,64 kWh e 841,74 

kWh, fazendo uma média para as 2 simulações, temos 590,19 kWh, 

portanto, o consumo médio mensal estimado de uma unidade consumidora 

que possua os mesmos equipamentos que a autora é de 590,19 kWh mês. 

(...)” Laudo Pericial – id. 23642120 – página 16 dos autos associado nº 

1005096-63.2018.8.11.0002. Assim, não se pode impor a requerente o 

pagamento pela energia elétrica cobrada nas faturas com vencimentos em 

28/06/2018, 31/07/2018, 29/08/2018, 28/09/2018, 30/10/2018, 03/12/2018, 

20/12/2018, 21/01/2019 e 20/02/2019, nos respectivos valores de R$ 

763,97, R$ 823,85, R$ 34.374,21, R$ 3.539,52, R$ 3.718,27, R$ 1.336,77, 

R$3.641,69, R$ 3.818,13 e R$ 19.635,43 (Id. 18150851), respectivamente, 

devendo tais débitos serem declarados inexistentes. Outrossim, ressalto 

que apesar dos valores acima serem declarados indevidos, a própria 

requerente em sua inicial reconhece ter utilizado os serviços da requerida, 

razão pela qual poderá a requerida realizar emissão das faturas 

questionadas utilizando à média de consumo apurada no Laudo Pericial 

que é de 590,19 kWh, média esta que preserva o patamar de consumo. Do 

dano moral Destarte, a guisa destes fatos, a cobrança indevida de 

valores, bem como a suspensão do fornecimento de energia elétrica na 

sede da parte autora, deve ser considerado ato ilícito, cumprindo a 

requerida arcar com a correspondente indenização por danos morais, 

desmerecendo qualquer importância ao elemento culpa, haja vista que a 

responsabilidade do agente, nesta hipótese, é evidentemente objetiva, 

como prescreve o art. 14 do CDC. “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” No caso versando, é indubitável que esse fato, 

aliado ao descaso da requerida, em não solucionar prontamente a falha na 

prestação do serviço, não acarretou apenas transtornos e mero incômodo 

que possam ser chamados de simples percalços da vida comum, 

sobretudo porque a autora cessar suas atividades em virtude da ausência 

de energia elétrica que foi suspensa pela concessionária requerida. 

Dessa forma, diante deste cenário, entendo que a má prestação de 

serviço pela concessionária, repercutiu negativamente na atividade 

desempenhada pela cooperativa e na imagem da requerente perante os 

seus cooperados, razão pela qual resta caraterizado ato ilícito passível de 

indenização por dano morais, devendo assim, o pleito da requerente ser 

acolhido. A propósito, colho o seguinte julgado: “AGRAVO INTERNO – 

APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA – MANUTENÇÃO DO DANO MORAL – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – CONSUMO FATURADO 

SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PERÍCIA UNILATERAL – 

RECURSO DESPROVIDO. Não é lícito o corte de energia em razão de 

recuperação de consumo não faturado. O corte indevido de energia com a 

consequente negativação indevida causam o dano moral presumido. Não 

há falar em modificação da decisão monocrática se inexistem elementos 

aptos a reformar aquela decisão.” (TJMT - Ag 54010/2018, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 28/08/2018) Assim, 

reconhecida a existência do dano moral experimentado pela requerente, 

cumpre-me, agora, examinar somente a fixação do seu valor. Nesse 

ponto, mister se faz examinar os critérios para se aferir o valor 

indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do 

quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima 

de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Em todo caso, para o 

renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano 

moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão” (in, Perdas e danos”, Aide 

Editora, p. 15). Neste contexto, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições 

econômicas financeiras da autora e da parte requerida e os transtornos 

sofridos pela autora, bem como considerando que pelas provas contidas 

nos autos a extensão do dano foi moderada, entendo justa a indenização 

a título de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em 

suma, tenho como justa a quantia acima. Porquanto, o objetivo da 

indenização por danos morais não é o enriquecimento da parte autora e 

tampouco o empobrecimento da parte requerida, tendo, sim, o caráter 

coercitivo e pedagógico. Da troca do medidor A parte autora ainda 

requereu que fosse realizada a substituição do medidor de energia elétrica 

instalado em sua sede. Considerando que a perícia realizada nos autos 

associados confirmou que o aparelho está registrando consumo de 

energia elétrica mesmo quando se encontra desligado e, portanto, 

apresentando erro no apontamento de consumo do requerente, tenho que 

a substituição do aparelho é medida que se impõe. Do dispositivo Isto 

exposto, pelos fundamentos acima, julgo procedentes os pedidos 

formulados na inicial para: a) declarar a inexigibilidade das faturas 

vencidas em 28/06/2018, 31/07/2018, 29/08/2018, 28/09/2018, 30/10/2018, 

03/12/2018, 20/12/2018, 21/01/2019 e 20/02/2019, nos respectivos 

valores de R$ 763,97 (setecentos e sessenta e três reais noventa e sete 

centavos), R$ 823,85 (oitocentos e vinte e três reais e oitenta e cinco 

centavos), R$ 34.374,21 (trinta e quatro mil trezentos e setenta e quatro 

reais e vinte e um centavos), R$ 3.539,52 (três mil quinhentos e trinta e 

nove reais e cinquenta e dois centavos), R$ 3.718,27 (três mil setecentos 
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e dezoito reais e vinte e sete centavos), R$ 1.336,77 (um mil trezentos e 

trinta e seis reais e setenta e sete centavos), R$ 3.641,69 (três mil 

seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), R$ 

3.818,13 (três mil oitocentos e dezoito reais e treze centavos) e R$ 

19.635,43 (dezenove mil seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e três 

centavos), facultando a requerida a realizar a emissão de novas faturas 

de consumo levando em consideração a média de consumo apurado na 

perícia técnica realizada nos autos em associados que é de 590,19 kWh. 

b) condenar a parte requerida a pagar à autora a quantia de R$ 10.000,00 

(dez 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), quer seja, quando houve a suspensão 

do fornecimento de energia elétrica e, c) obrigar a requerida a promover a 

substituição do relógio medidor de energia elétrica instalado na sede da 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias. Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e, por 

consequência, convalido a liminar deferida nos autos. Condeno, também a 

requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, 

que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ante a 

natureza da causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos 

trabalhos profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo 

despendido (CPC - §3º, do art. 20). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

POSTALIS INST SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELEGRAF (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS OAB - RS56630-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003804-09.2019.8.11.0002. Vistos, Maria 

Silvani Arantes Canete propôs a presente “ação de cumprimento de 

regulamento de previdência privada (suplementação da aposentadoria por 

tempo de serviço)” em desfavor de POSTALIS – Instituto de Seguridade 

Social dos Correios e Telégrafos, sustentando, em síntese, que trabalha 

para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, patrocinadora da 

previdência privada requerida, ao qual aderiu quando da sua criação. 

Aduz que em 24/08/2009 aposentou-se por tempo de contribuição, pela 

previdência oficial, e, em março de 2017, se desligou da empresa e 

passou a receber o benefício de aposentadoria antecipada, visto que 

estava elegível, conforme regulamento do Postal Prev. No entanto, alega 

que em decorrência da aprovação, em 2015 do equacionamento do déficit 

do Plano BD Saldado, o requerido passou a realizar descontos referente a 

contribuição do valor recebido pela autora, as quais deveriam ter sido 

cessadas assim que a autora passou a receber o benefício de 

suplementação da aposentadoria, o que não ocorreu. Ressalta que o valor 

da contribuição mensal corresponde a mais de 25% do valor referente à 

suplementação da sua aposentadoria, enquanto que, pelas regras 

vigentes na época da inscrição/adesão, o pagamento da contribuição 

deveria ter sido cessado, bem como a Autora não deve pagar pelo 

equacionamento do déficit que sequer foi responsável. Assim, requer seja 

a ré compelida a cessar a cobrança das contribuições para a previdência 

privada diante da constatação de que a autora sequer contribuiu para o 

déficit, bem como cumpriu todas as exigências para receber a 

suplementação da aposentadoria por tempo de serviço. Ainda, requer a 

condenação da parte requerida à devolução dos valores cobrados 

indevidamente a título de contribuição, compreendendo o período não 

prescrito (5 anos) até a data do cumprimento da sentença, no valor de R$ 

11.118,55 (onze mil, cento e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), 

com juros e correção monetária. Juntou documentos de ids. 19684719 a 

19685045. Audiência de conciliação realizada conforme termo de Id. 

20974595. Apesar de devidamente citada, a requerida não apresentou 

contestação, conforme certidão de id. 26151916. Após, os autos vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre anotar 

que a hipótese em apreço é caso que comporta o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do inciso II, do art. 355, do Código de Processo Civil, 

pois a prova documental já é suficiente para a formação do meu 

convencimento. A empresa requerida apesar de devidamente citada não 

apresentou contestação. Dessa forma, incide o ônus da revelia, com a 

presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos 

termos do art. 344 do CPC. Sobre o assunto: Na liquidação pelo 

procedimento comum, o demandante indica expressamente em sua peça 

inaugural – petição inicial ou requerimento – quais os fatos que pretende 

provar como verdadeiros para chegar à fixação do quantum debeatur, de 

forma que a ausência de defesa do demandado, configura sua revelia e, 

ainda, mais importante, a geração de presunção de que os fatos que o 

demandante pretendia provar são verdadeiros[1]. Outrossim, esclarece o 

artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe: “I - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 

Nesse ensejo, 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: “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”. Logo, ao demandante, é necessária 

apresentação da prova pertinente às alegações, e ao requerido os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ressalta-se que 

o caso em questão não trata de fato notório, que dispensa prova para que 

seja aceito como verdadeiro. Por força da revelia, incumbe-se 

exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos narrados nos autos 

condizem às consequências jurídicas descritas e pretendidas pela parte 

requerente, analisando a viabilidade do direito deduzido e o conjunto 

probatório constante, porquanto a presunção de veracidade é relativa, 

podendo sucumbir diante de outras circunstâncias dos autos. Pois bem, 

trata-se de ação movida por beneficiário contra entidade previdenciária 

privada, objetivando a condenação da parte requerida na obrigação de 

não fazer, consistente em não proceder com descontos em seu 

contracheque a título de contribuição extra Postalis, bem como na 

restituição dos valores pagos. O cerne da controvérsia cinge-se em dirimir 

a questão acerca da legalidade dos descontos realizados pela requerida a 

título de contribuição extra para cobrir débito orçamentário. Com efeito, a 

autora aderiu a um Plano de Previdência Complementar administrado pela 

requerida, objetivando a suplementação do benefício recebido pelo INSS, 

vinculado ao Plano BD, sob a matrícula 8.426.011-4 (id. 19684727). É fato 

notório que a requerida está com a sua situação econômico-financeira 

deficitária, e, para reequilibrar os planos de previdência, o Instituto de 

Previdência obteve uma autorização governamental para efetuar uma 

alteração regulamentar para o Saldamento do Plano BD, sendo 

oportunizado aos participantes aderir a este novo formato do plano de 

benefícios. O Regulamento deste novo Plano de Benefício Definido – PBD-, 

previu no artigo 65, inciso IV, a possibilidade de ser instituída uma 

contribuição extraordinária dos participantes como fonte de custeio para 

despesas não previstas na contribuição normal, in verbis: Art. 65 O 

custeio deste Plano de Benefícios será atendido pelas seguintes fontes de 

receitas: IV - contribuição extraordinária dos participantes, mediante o 

recolhimento de percentual do salário-de-participação, referido nos 

parágrafos 3º e 4º do artigo 16, a ser anualmente fixado no plano de 

custeio referido no artigo 64, destinada ao custeio de despesas não 

previstas na contribuição normal; (id. 19685041). Tal previsão 

regulamentar encontra amparo no artigo 21, §1º da Lei Complementar nº 

109/01[2], que assim disciplina a matéria: Art. 21. O resultado deficitário 

nos planos ou nas entidades fechadas será equacionado por 

patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre 

as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes 

ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de 

previdência complementar. § 1o O equacionamento referido no caput 
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poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do aumento do valor das 

contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do valor 

dos benefícios a conceder, observadas as normas estabelecidas pelo 

órgão regulador e fiscalizador. Como se vê, uma vez que exista o déficit 

no plano de benefícios, o necessário reequilíbrio econômico-financeiro 

deverá ter a participação dos patrocinadores, participantes e assistidos. 

De outro lado, certo que a autora não se desincumbiu do ônus de 

demonstrar que o déficit orçamentário resultou de eventual fraude na 

gestão do patrimônio comum, consoante disposição do art. 373, I do CPC, 

segundo o qual o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito. Sobre o tema confira-se o recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REGIME DE CUSTEIO. 

DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER ESTATUTÁRIO DO PLANO. 

REAVALIAÇÃO ATUARIAL PERIÓDICA. LÓGICA DO SISTEMA DE 

CAPITALIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE. 

BUSCA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO 

PREVIDENCIÁRIO. RESULTADO DEFICITÁRIO. ÔNUS DE 

PATROCINADORES, PARTICIPANTES E ASSISTIDOS. MUTUALIDADE. 1. 

Pelo regime de capitalização, o benefício de previdência complementar 

será decorrente do montante de contribuições efetuadas e do resultado 

de investimentos, podendo haver, no caso de desequilíbrio financeiro e 

atuarial do fundo, superávit ou déficit, a influenciar os participantes do 

plano como um todo, já que pelo mutualismo serão beneficiados ou 

prejudicados, de modo que, nessa última hipótese, terão que arcar com os 

ônus daí advindos. 2. É assegurada ao participante que tenha cumprido os 

requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano a aplicação 

das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou 

elegível a um benefício de aposentadoria. Todavia, disso não decorre 

nenhum direito adquirido a regime de custeio, o qual poderá ser alterado a 

qualquer momento para manter o equilíbrio atuarial do plano, sempre que 

ocorrerem situações que o recomendem ou exijam, obedecidos os 

requisitos legais. 3. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades 

fechadas será suportado por patrocinadores, participantes e assistidos, 

devendo o equacionamento ser feito, dentre outras formas, por meio do 

aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional 

ou redução do valor dos benefícios a conceder, observadas as normas 

estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador (art. 21, § 1º, da Lei 

Complementar nº 109/2001). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no 

AREsp 541.301/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 30/09/2015). Com estas 

considerações e fundamentos, julgo improcedentes os pedidos iniciais na 

presente ação de cumprimento de regulamento de previdência privada 

(suplementação da aposentadoria por tempo de serviço) proposta por 

Maria Silvani Arantes Canete em desfavor de POSTALIS – Instituto de 

Seguridade Social dos Correios e Telégrafos, ambos qualificados nos 

autos e em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, I 

do CPC. Em consequência, em atendimento ao princípio da sucumbência, 

condeno a parte autora, com fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do 

CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária arbitrada em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Todavia, sendo a parte autora 

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. Transitada em julgado, 

dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 

Manual de Direito Processual Civil. 9ª ed. Salvador: JusPodivm. p. 874. [2] 

Dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras 

providências.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011818-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO LOURENCO DE CAMPOS (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011818-79.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME REU: 

JOSE ANTONIO LOURENCO DE CAMPOS Vistos, MADESHOPPING 

COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP. promove a presente 

ação de cobrança em desfavor de JOSE ANTONIO LOURENÇO DE 

CAMPOS, visando o recebimento da importância descrita no cheque 

prescrito, que instrui a petição inicial, eis que foi devolvido sem 

insuficiência de fundos, na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

acrescido de juros e correção monetária. Com a petição inicial vieram 

documentos (fls. 07/24). A audiência de conciliação realizada nos autos 

restou infrutífera, conforme se observa do termo de audiência de id. 

26127364. A parte requerida não apresentou contestação nos autos, 

razão pela qual o requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide no 

id. 27245745. Após os autos vieram-me conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Inicialmente, cumpre anotar que a hipótese em 

apreço é caso que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos 

do inciso II, do art. 355, do Código de Processo Civil, pois a prova 

documental já é suficiente para a formação do meu convencimento. O 

requerido, citado, não ofereceu resposta, incidindo, assim, o ônus da 

revelia, com a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, nos termos do art. 344 do CPC, o que autoriza, ainda, o julgamento 

antecipado da lide – art. 355, II do mesmo diploma legal. Nesse sentido: “Se 

o réu não contestar a ação, devem ser reputados verdadeiros os fatos 

afirmados pelo autor. Todavia, o juiz, apreciando as provas dos autos, 

poderá mitigar a aplicação do art. 319 do Cód. de Proc., julgando a causa 

de acordo com o seu livre convencimento” (RF 293/244). Por outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, sobretudo pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as 

provas necessárias ao julgamento do mérito. Todavia, diante do princípio 

do livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas 

constantes nos autos, corroborados com a revelia do requerido impõe o 

reconhecimento da prescindibilidade da produção de provas em audiência. 

No caso dos autos, além da ausência de contestação que impõe a 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, como alhures já 

mencionado, a sua pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito 

substancial vindicado, evidenciado pelos documentos que instruíram a 

petição inicial, sobretudo, pelo cheque e nota fiscal de ids. 23469514 e 

23469515, documentos estes que não foram refutados pela requerida. 

Portanto, tenho como devidamente constituída a obrigação pecuniária aqui 

pretendida, não havendo nos autos qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou restritivo do direito postulado na petição inicial. Quanto a atualização do 

débito, cumpre asseverar que o cálculo da correção monetária deve ter 

como termo inicial o vencimento da obrigação, pois o colendo Superior 

Tribunal de Justiça já prelecionou que “a correção monetária deve ser 

calculada desde a data em que o pagamento deveria ter sido efetuado”[1]. 

Já os juros moratórios devem incidir a partir da citação, momento em que o 

devedor é constituído em mora, nos termos do art. 240, do Código de 

Processo Civil e no importe de um por cento (1%), com fulcro no art. 406, 

do vigente Código Civil, c/c o § 1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional. Posto isso, julgo procedente o pedido inicial formulado pela 

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME para 

condenar o requerido JOSE ANTONIO LOURENCO DE CAMPOS ao 

pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigido na forma 

da fundamentação supra. Em consequência, resolvo o mérito, com 

fundamento no art. 487, I do CPC. Custas pela requerida. Condeno-o ainda, 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas baixas. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Resp. 

28.819-SP, rel. Min. Hélio Mosimann, j. 19-3-97.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003987-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LION DIEGO AQUINO GARCIA (REU)

L. D. A. GARCIA ME - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida, id: (29412515)

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010234-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS COSTA (AUTOR(A))

ANA LEMES DE MORAIS COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS IMOB SERVICOS TOPOGRAFIA PRIMAVERA LTDA - 

ME (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos 

autos, endereço da requerida, bem como informar os confinantes e 

endereço dos mesmos.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0003033-71.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT14947-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 0003033-71.2014.8.11.0051. Vistos, etc. 

Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se ao juízo deprecante com as nossas homenagens. Às 

providências. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005237-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BRITO COSTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BRITO COSTA OAB - SP0173508A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA - ME (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005237-14.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte impugnante não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes, bem como não 

indicou no polo passivo a parte impugnado. Ademais, constata-se que, 

não foram recolhidos os emolumentos judiciais iniciais. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 321, 

parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem resolução do 

mérito: 1. Informar os endereços eletrônicos das partes, caso possuam. 2. 

Regularizar o polo passivo da demanda, com a consequente inclusão da 

parte impugnado. 3. Comprovar o recolhimento das custas de distribuição 

da presente impugnação (item 02 da tabela “B” do Provimento nº 11/2018 - 

CGJ). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam 

os autos conclusos. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005515-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CLEIDE ADRIANO GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Na hipótese a parte autora pretende seja 

cancelada a fatura no valor de R$ 735,39 (setecentos e trinta e cinco 

reais e trinta e nove centavos) referente ao mês de dezembro/2019 que 

se refere a um suposto parcelamento unilateral, bem como seja refaturada 

a fatura referente ao mês de fevereiro/2020 no valor de R$ 730,48 

(setecentos e trinta reais e quarenta e oito centavos), excluindo a 

cobrança identificada como parcelamento de débito 02/3, bem como a 

condenação da requerida em indenização por danos morais. Ainda, 

verifica-se a existência de demanda em trâmite nesta Vara Cível 

(processo n.º 1019214-10.2019.8.11.0002), a qual pretende declarar nula 

uma suposta recuperação de consumo no valor de R$ 5.606,74 (cinco mil 

seiscentos e seis reais e setenta e quatro centavos) tendo como 

referência o período de julho/2018 a outubro/2019, bem como mencionado 

pela parte autora que no mês de dezembro recebeu duas faturas, sendo 

que a de valor de R$ 735,39 (setecentos e trinta e cinco reais e trinta e 

nove centavos) se refere a suposto parcelamento de fatura de 

recuperação de consumo discutida judicialmente, e que se encontra com a 

sua exigibilidade suspensa, Dessa forma, observa-se a necessidade de a 

parte autora justificar a propositura da demanda. Isso porque, 

considerando que o objeto de ambas as demanda mantem 

correspondência entre si, é facultado à parte autora aportar naquela 

demanda petição informando o descumprimento da decisão proferida que 

restou concedida a tutela de urgência determinado que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora, pugnando pela aplicação de medida cabíveis a fim de 

compelir a requerida proceder com o restabelecimento da energia elétrica. 

Ressalte-se ainda que diante do princípio da celeridade e economia 

processual, pode a parte autora aditar aquela demanda informando a 

necessidade de incluir a fatura referente ao mês de fevereiro/2020, vez 

que possui vínculo com os valores e faturas discutidas naquela ação. 

Assim sendo, não havendo como verificar a utilidade/necessidade a 

justificar o ajuizamento da ação, oportunizo a parte autora no prazo de 15 

(quinze) dias, esclarecer a propositura da ação, levando-se em 

consideração o exposto acima, e requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409055 Nr: 16140-04.2015.811.0002

 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: WILLYANS DE SOUZA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:MT 

18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435889 Nr: 4567-32.2016.811.0002

 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: VIVIANE CAMPOS CURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 
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JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Posto isso, julgo extinta a presente sem resolução do mérito, na forma do 

inciso V, do art. 485, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do artigo 85, §8º do CPC, do Código de Processo Civil, cuja 

exigibilidade fica suspensa porquanto beneficiário da justiça gratuita. 

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 296797 Nr: 17172-49.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL/QD. 06 - LOTE 13 TN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.(...)Outrossim, consigno que o requerida devidamente citado 

(fl. 89), não apresentou contestação nos autos, razão pela qual foi 

decretado sua revelia à fl. 91, devendo contra ela correr os prazos da 

data de publicação de cada ato decisório no órgão oficial (art. 346, do 

CPC), podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no 

estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único, do CPC).Ainda, 

registro que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 

356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque 

passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem 

assim a ordenar a produção da prova.Pois bem, considerando que não há 

preliminares ou irregularidades a serem sanadas dou por saneado e o 

feito e passo a fixar os pontos controvertidos: a) o exercício anterior da 

posse pelos requerentes; e b) a ocorrência de esbulho 

possessório.Diante da natureza da controvérsia, defiro 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), salientado que a parte autora já arrolou sua testemunha 

que comparecerá independentemente de intimação (fl. 80).Por fim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 28/04/2020, 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-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, 

CPC).Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 297098 Nr: 17505-98.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL - QUADRA 10 -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inicialmente determino que seja retificado o polo passivo da demanda para 

constar neste a Sr. Gilmar de Souza.

Registro que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 

356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque 

passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem 

assim a ordenar a produção da prova.

Pois bem, considerando que não há preliminares ou irregularidades a 

serem sanadas dou por saneado e o feito e passo a fixar os pontos 

controvertidos: a) o exercício anterior da posse pelos requerentes; e b) a 

ocorrência de esbulho possessório.

Diante da natureza da controvérsia, defiro 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), salientado que a parte autora já arrolou sua testemunha que 

comparecerá independentemente de intimação (fl. 64).

Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/04/2020, às 16h.

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-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 297104 Nr: 17511-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMOVEL QUADRA 13

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inicialmente determino que seja retificado o polo passivo da demanda para 

constar neste a Sra. Caira Cristina da Silva.

Registro que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 

356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque 

passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem 

assim a ordenar a produção da prova.

Pois bem, considerando que não há preliminares ou irregularidades a 

serem sanadas dou por saneado e o feito e passo a fixar os pontos 

controvertidos: a) o exercício anterior da posse pelos requerentes; e b) a 

ocorrência de esbulho possessório.

Diante da natureza da controvérsia, defiro 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), salientado que a parte autora já arrolou sua testemunha que 

comparecerá independentemente de intimação (fl. 73).

Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

30/04/2020, às 15h.

Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles 

o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313253 Nr: 9394-91.2013.811.0002

 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: MIGUEL FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA DE ABREU 

SPERANDIO - UNIVAG - OAB:MT 9.175/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A
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 Certifico que em determinação a sentença devidamente publicada em 

31/01/2019 nº 10425, INTIMO a parte autora para no prazo de 15 (dias) 

comparecer na Secretaria para retirada da certidão de crédito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333917 Nr: 2476-37.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIDIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, instituto financeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilza Mendes Ozorio - OAB:MT 

26.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILDES ARAUJO AGUIAR DI 

GESU - OAB:217.897

 Intimação do advogado da parte executada DR. NEILDES ARAUJO 

AGUIAR DI GESU, para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, acerca 

dos cálculos apresentado pela perícia, conforme Petição de Fls. 162

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 327290 Nr: 23614-94.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GEBALDO LUCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD 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: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Vistos, etc.

Primeiramente, deverá a Sra. Gestora Judiciária certificar quanto ao 

trânsito em julgado da sentença.

Por meio da petição de fls. 198/204 o causídico Milton manifestou-se nos 

autos informando o acordo extrajudicial entre os causídicos, no qual ficou 

acordado o rateio dos honorários advocatícios contratuais e de 

sucumbenciais, tendo apresentado o contrato de prestação de serviços 

advocatícios, instrumento procuratório.

 Sendo assim, expeça-se alvará judicial aos respectivos advogados, 

conforme a petição acostada às fls. 198.

O saldo remanescente deverá ser destinado ao autor, cujo alvará deverá 

ser expedido da forma solicitado à fls. 198-v.

Após, arquive-se, com as baixas anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 423180 Nr: 23665-37.2015.811.0002

 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: GEOVANE GIL GONÇALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBS COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME, 

KALCE CALÇADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Portilho Pereira de 

Souza - OAB:25049/O, CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - OAB:MT 

10.097, NAYARA PEREIRA SOARES - OAB:MT 19.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O requerente compareceu nos autos e postulando pela citação editalícia 

do requerido, tendo em vista que o digno Sr. Oficial de Justiça não o 

encontrou no endereço declinado nos autos (fl. 78).

Pois bem, malgrado os termos da petição, verifico que a citação é medida 

precoce, uma vez que a parte ainda não esgotou os meios de localizá-la, 

visto que na certidão do Sr. Oficial de Justiça a suposta proprietária da 

requerida Aline não estava no estabelecimento.

 Logo, antes de determinar a publicação do respectivo Edital, determino a 

busca de endereço via BACENJUD e INFOJUD com o intuito de localizar 

atual endereço da empresa requerida CBS Comercio de Calçados Ltda 

ME/Kalce Calçados (CNPJ: 09.105.608/0001-55).

Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se a parte requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 383591 Nr: 1136-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERUSA ROSA DA SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA CARLINDO BARBOSA, 

VALDECI JULIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA BRAGA DA SILVA - 

OAB:MT 17.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATAN BARBOSA DE 

MOURA - OAB:MT 11.440

 Vistos, etc.

1. Inicialmente determino que seja retificado o polo passivo da demanda 

para constar neste a Sr. João Batista Carlindo Barbosa.

2. Verifica-se que o requerido, Sr. Valdeci Julio da Silva foi devidamente 

citado (fls. 35), entretanto deixou transcorrer o prazo sem apresentar 

defesa (certidão de fls. 88), pelo que decreto sua REVELIA, aplicando os 

seus efeitos nos termos do art. 344 do CPC.

3. Considerando que a parte autora manifestou interesse na composição 

amigável entre as partes, designo audiência de conciliação para o dia 08 

de abril de 2020, às 14h00, a ser realizada no CEJUSC desta comarca, no 

Fórum de Várzea Grande/MT, o que faço com fulcro no art. 139, inciso V, 

do CPC, 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.

Outrossim, tendo em vista que as partes já possuem advogados 

constituídos nos autos ficam elas intimadas por meio de seus 

procuradores da presente decisão para comparecimento à audiência de 

conciliação.

No mais, intime-se pessoalmente o requerido Sr. Valdeci Julio da Silva para 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC).

Ainda, DETERMINO sejam os autos encaminhados ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC para realização da sessão de 

conciliação acima designada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 372042 Nr: 20934-05.2014.811.0002

 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: ESTEVAM PINTO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON EDER FERREIRA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4.917/MT

 Vistos.

Trata-se de ação d eimissão na posse c/c perdas e danos com pedido de 

antecipação de tutela proposta por Estevam Pinto de Morais em desfavor 

de Robson Eder Ferreira de Mello, devidamente qualificados nos autos.

As partes informaram nos autos a realização de acordo extrajudicial às 

fls. 149/150 e requereram a sua homologação.

 É o relatório. Decido.

Verifica-se que o acordo realizado entre as partes, detém de requisitos de 

validade, existência e eficácia jurídica.

Posto isso, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste celebrado entre 

as partes (fls. 149/150), para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III alínea “b” do Código de Processo Civil.

Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os 

honorários advocatícios na forma pactuada.
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Após, oportunamente, certifique-se o transito em julgado, e arquivem-se 

com as cautelas de praxe.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 296793 Nr: 17168-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL/ QD. 06 LOTE 09 TN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Inicialmente determino que seja retificado o polo passivo da demanda para 

constar neste a Sr. Marcilene Moraes.

Registro que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (art. 

354/CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial (art. 355 e 

356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de maiores 

elementos probatórios para formação do juízo de convicção, razão porque 

passo ao saneamento e organização do processo (art. 357/CPC), bem 

assim a ordenar a produção da prova.

Pois bem, considerando que não há preliminares ou irregularidades a 

serem sanadas dou por saneado e o feito e passo a fixar os pontos 

controvertidos: a) o exercício anterior da posse pelos requerentes; e b) a 

ocorrência de esbulho possessório.

Diante da natureza da controvérsia, defiro 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), salientado que a parte autora já arrolou sua testemunha que 

comparecerá independentemente de intimação (fl. 56).

Por fim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

05/05/2020, às 15h.

Desde já ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles 

o dever de informar ou intimar a testemunha por eles arrolada da audiência 

supra, dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo 

nas hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC).

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 371545 Nr: 20613-67.2014.811.0002

 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: ELISANA ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Outrossim, conheço dos embargos proposto pela parte Elisana Ales de 

Almeida em vista da pertinência dos requisitos legais para a sua 

admissibilidade e exame. No entanto, não vislumbro qualquer vício no 

conteúdo da sentença que possa configurar omissão em relação ao 

pugnado pela Sra. Elisana, sobretudo porque a pretensão da embargante 

visa receber a verba securitária em favor do seu filho Alberto Tavares 

Neto, contudo, o menor não foi incluído no polo ativo do feito. Portanto, o 

valor proferido na sentença é referente somente a sua cota-parte visto 

que é a única que se encontra no polo ativo.No mais, mantenho 

integralmente a sentença tal como lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 409992 Nr: 16622-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NATAL SIMI DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA ZANATTA VOLPONI 

- OAB:19.461-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar rescindido o contrato de prestação de serviços sub judice, 

firmado com a parte autora e, por conseguinte declaro inexistente o débito 

no importe de R$ 5.423,59 (cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e 

cinquenta e nove centavos). Em consequência, resolvo o mérito, na forma 

do art. 487, I do CPC.Outrossim, condeno o requerido 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).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. Registre-se e Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 414859 Nr: 19275-24.2015.811.0002

 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: VALDENICE CAMARGO DE PAULA PÁDUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO /RE CAMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEAR ZANDONADI 

- OAB:MT 5.736/0

 Vistos.

Pois bem. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações.

Assim, intime-se a parte devedora por meio de seus patronos via DJE, 

para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado às fls. 

106/108, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido 

de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 415004 Nr: 19330-72.2015.811.0002

 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: DE CUJUS JOE JOSÉ NASCIMENTO, JOSÉ LIBERATO DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ALMEIDA SILVA - 

OAB:14.252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:MT 26.417-A

 Vistos.

Trata-se de ação de cobrança de beneficio do seguro dpvat promovida 

por Joe José Nascimento neste ato representado pelo seu genitor José 

Liberato do Nascimento em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios 
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do Seguro DPVAT.

Após a prolação da sentença a requerida compareceu nos autos 

informando a realização de depósito, conforme comprovante petição de 

fls. 138/140, relativo à condenação imposta na sentença.

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo pelo requerido, pugnando pelo levantamento do valor 

em seu favor (fl. 141).

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que a parte requerida efetuou 

espontaneamente o pagamento do débito, conforme se observa na petição 

de fls. 138/140.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de fazer e pagar invocadas nestes 

autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 

3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta 

fase.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

consignado em juízo pela requerida.

Ademais, considerando que nos autos já ocorreu o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 415950 Nr: 19877-15.2015.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONARE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JONAS CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:MT 10.986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedente o pedido inicial da ação cautelar de arresto. 

Por conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 269, do 

Código de Processo Civil (correspondente art. 487, I, CPC). Condeno a 

parte requerida ao pagamento das despesas, custas judiciais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, atento à natureza 

da causa, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços 

(CPC, § 4.º, art. 20 – correspondente art. 85, § 8º, CPC/2015). Transitado 

em julgado, aguarde-se a manifestação da parte interessada, no prazo de 

quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao 

arquivo.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 439174 Nr: 6366-13.2016.811.0002

 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: ADLEN TALLES ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar inexistente o débito no valor R$ R$ 269,08 (duzentos e sessenta 

e nove reais e oito centavos) adstrito ao contrato de n. 

0000000117178796 e condenar a requerida ao pagamento em favor do 

autor 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 ocorrido (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.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 387687 Nr: 3842-77.2015.811.0002

 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: PATRICK ALLAN MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO 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: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-A

 Vistos, etc..

Trata-se de cumprimento de sentença transitada em julgado. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações.

Assim, intime-se o devedor por meio de seu patrono via DJE, para 

cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado fls. 152/153, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

 Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.

Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 320892 Nr: 17299-50.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA LUZIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIORGE DE CAMPOS BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:MT 16.236, ROSANNA KALLY SPREAFICO DE MEDEIROS 

- OAB:9530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc..

Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia da parte 

requerente após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, 

§1º, do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte 

requerente, para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do 

CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 338130 Nr: 6394-49.2014.811.0002

 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: JOÃO BATISTA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGURO TOKIO MARINE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eny Angé Soledade 

Bittencourt de Araújo - OAB:OAB/BA 29.442, MARCIO ANUNCIAÇÃO 

SACRAMENTO - OAB:OAB/SP 311.679, ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:MT 15.249-A

 Vistos, etc.

1. Diante do pedido da parte requerida e concordância da parte autora, 
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providencie a retificação do polo passivo da presente demanda, fazendo 

constar como Tokio Marine Seguradora S/A.

2. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por 

danos morais c/c pedido de antecipação de tutela proposta por João 

Batista de Campos e Tokio Marine Seguradora S/A, devidamente 

qualificados nos autos.

As partes informaram nos autos a realização de acordo extrajudicial, 

colacionado às fls. 186, devidamente assinados pelas partes e seus 

respectivos patronos, pugnando assim pela homologação e consequente 

extinção.

 Logo em seguida a requerida informou o cumprimento da obrigação 

firmada no referido acordo, requerendo a extinção do processo (fls. 

193/194).

É o relatório. Decido.

Verifica-se que o acordo realizado entre as partes, detém de requisitos de 

validade, existência e eficácia jurídica.

Posto isso, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste celebrado entre 

as partes (fls. 186), para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III alínea “b” do Código de Processo Civil.

Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os 

honorários advocatícios na forma pactuada.

Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, procedam às baixas e anotações de estilo, arquivando os autos.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332545 Nr: 1258-71.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA ADRIANA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A -OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Certifico que, nesta data impulsiono estes Autos para INTIMAR a parte 

Requerente, a fim de que traga aos Autos valores atualizados da Planilha 

de Cálculs para a devida expedição da Certidão de Crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340669 Nr: 8465-24.2014.811.0002

 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: MERCEDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESSANDRA RAMOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:MT 12.713, GRACIELLY ALVES CUNHA - OAB:OAB-MT 

20.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu em branco o prazo da publicação, para 

cumprimento da r. Decisão proferida nestes Autos. Motivo pelo qual, torno 

a publicar a r. Decisão para que no prazo de 05 (cinco) dias a parte 

Requerente manifeste-se nos Autos. Nada Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 341169 Nr: 8840-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLIA MARTINS DA CUNHA, ESPÓLIO DE BENEDITO 

MARTINS DA COSTA, JUCELITA MARTINS DE OLIVEIRA, IVAN MARTINS 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTONIEL LEMES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSARIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:MT 12.713, GRACIELLY ALVES CUNHA - OAB:MT 20.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:MT 6.707

 Vistos.

Trata-se de ação de cobrança de beneficio do seguro dpvat açãio de 

reintegração de posse com pedido de liminar c/c indenização por danos 

materiais promovida por Élia Martins da Cunha, Jucelita Martins de Oliveira 

e Ivan Martins da Costa em desfavor de Otoniel Lemes de Moraes.

Na decisão de fl. 163 foi determinada a suspensão dos autos para que 

fosse realizada a regularização do polo ativo, porém o patrono da parte 

autora nada manifestou.

Após vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não regularizou sua 

representação processual, deixando transcorrer in albis o prazo 

assinalado, razão porque o processo fica impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Desta feita, e uma vez verificada a irregularidade na representação 

processual, que não foi suprida pela parte autora, a extinção do feito é 

medida que se impõe, à luz do art. 76, § 1º, inciso I do CPC.

Nesta esteira, em face da ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, julgo extinto sem resolução 

do mérito o presente processo, o que faço com fundamento no artigo 485, 

inciso IV do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, a requerente ao pagamento das custas judiciais e 

honorários advocatícios, fixado este em R$ 1.000,00 (um mil reais), ante a 

natureza da causa, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local 

da prestação dos serviços e do tempo despendido, cuja exigibilidade fica 

suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça 

gratuita.

Transitada em julgado deem-se baixas e arquivem-se.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 370622 Nr: 19898-25.2014.811.0002

 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: LIDIO DOS SANTOS CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENTO DAS NEVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:MT 10.928/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc..

Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia da parte 

requerente após a intimação de seu patrono, com fulcro no artigo 485, 

§1º, do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente a parte 

requerente, para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do 

CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 299229 Nr: 19805-33.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL/QD. 25 - LOTE 09 TN, 

RUBIA MARA BENEVENUTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:MT 11443, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar proposta 

por Hiroshi Okajima e Vera Lúcia Lopes Okajima em desfavor de Rubia 

Mara Benevenuto de Souza, devidamente qualificados nos autos.

A parte requerida aportou nos autos proposta de acordo (fl. 83), sendo 

que em seguida a parte autora concordou com a referida proposta, 

requerendo a suspensão da demanda até seu cumprimento integral (fl. 

86).

É o relatório. Decido.
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Verifica-se que o acordo realizado entre as partes, detém de requisitos de 

validade, existência e eficácia jurídica.

Posto isso, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste celebrado entre 

as partes (fls. 83 e 86), para que produza seus legais e jurídicos efeitos e, 

por conseguinte, suspendo o curso do presente processo até o seu 

integral cumprimento (dezembro/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.

 Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330334 Nr: 26626-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTK MARTELOS HIDRÁULICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:MS 9.429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o êxito nas consultas dos Sistemas : INFOJUD, BACENJUD 

e RENAJUD, conforme r. Despacho de fls. 71 procedo a INTMAÇÃO da 

parte Requerente, a fim de que traga aos autos no prazo de 05 (cinco) 

dias o depósito de diligência,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442933 Nr: 8307-95.2016.811.0002

 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: NELSON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILA - OAB:MT 8.184-A

 INTIMAR as partes acerca do LAUDO PERICIAL de fls. 106/111, no prazo 

de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 593686 Nr: 16773-73.2019.811.0002

 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: FERNANDO LEOCADIO AYALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDI DE SOUSA 

PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora acerca do decurso de prazo solicitado as fls. 35, 

no prazo de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 571054 Nr: 4484-11.2019.811.0002

 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: WALDICLEY GONÇALO MARTINS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDORRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA REGINA GAMA MARTINS 

- OAB:13.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 INTIMAR a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, acerca 

da manifestação/ solicitação do administrador judicial de fls. 35/36

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395697 Nr: 8946-50.2015.811.0002

 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: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRO-CONDOMINO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO GOMES CARVELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Compulsando os autos verifico que a carta de citação direcionada 

ao requerido Leonardo Gomes Carvello foi recebida pelo Sr. Fabio de 

Souza, nota-se que a carta de citação expedida não foi recebida pelo 

requerido (fl. 119), razão pela qual o ato citatório não se revestiu de 

regularidade já que ele foi recebido por terceiro estranhos à 

lide.Outrossim, em que pese na audiência de conciliação (fl. 120) ter 

comparecido o suposto advogado e representante do requerido não foi 

juntado procuração nos autos.Sobre o assunto:“Nula a citação, não se 

constitui a relação processual e a sentença não transita em julgado, 

podendo, a qualquer tempo, ser declarada nula, em ação com esse 

objetivo, ou em embargos à execução, se o caso (CPC, art. 741, I).” (RSTJ 

25/439).(...)Isto posto, torno nula a citação do requerido Leonardo Gomes 

Carvalho e no impulso determino que seja expedido mandado visando 

citação do requerido no endereço indicado à fl. 115.Outrossim, diante da 

não citação da parte requerida, redesigno o ato para o dia 27/04/2020, às 

08h30min, 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.Intimem-se o 

requerido Leonardo Gomes Carvello pessoalmente.Cumpra-se. Às 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 210890 Nr: 6509-80.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRADICIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E 

COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDETE ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10.455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista, que a parte executada foi devidamente citado neste feito, 

PROCEDA-SE o bloqueio de valores junto ao BACENJUD, nas contas 

bancárias em nome da parte executada ILDETE ALVES DE SOUZA, CPF: 

240.273.081-15, até o limite do débito no valor de R$ 3.004,57 (três mil, 

quatro reais e cinquenta sete centavos. Junte-se aos autos cópia da 

operação.

Tornados indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a executada na 

pessoa de seu advogado, ou, não tendo, pessoalmente, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

Rejeitada ou não apresentada a manifestação da executada, 

converte–se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, devendo o valor ser transferido para a conta única.

 Se negativo o bloqueio, intime-se o exequente a indicar bens penhoráveis, 

apresentando cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

Caso, eventualmente, não indicados bens penhoráveis pelo credor, 

restará o processo suspenso e arquivado.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 287937 Nr: 7336-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO MENDONÇA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMAR MUSTAFA FARES, JOÃO TADEU 

SAAB, ADELÚCIA BELO GALDINO SAAB, NICOLAS ELIAS SAAB NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10.455/MT, PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - 

OAB:MT 8.337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Em análise do petitório de fls. 64/65, entendo que os pedidos 

postulados merecem deferimento.Considerando a inércia da executada 

Cleunes Maria Lavrati, ora fiadora do débito, a qual foi devidamente citada 

(certidão fl. 51), DEFIRO o pedido de penhora formulado pelo credor à fl. 

64, (..).No mais, DEFIRO o pedido de citação da empresa executada na 

pessoa de seu representante legal Thiago Antonio Lavrati (fl. 65), bem 

assim DEFIRO o pedido de nova tentativa de citação do executado Ivonei 

Antonio Lavrati, devendo o exequente promover o recolhimento das 

diligencias pretendidas, observando-se os endereços informados no item 

4 do petitório de fl. 64-verso. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o 

necessário.Várzea Grande/MT, 05 de fevereiro de 2018.Tendo em vista, 

que a parte executada foi devidamente citado neste feito, PROCEDA-SE o 

bloqueio de valores junto ao BACENJUD, nas contas bancárias em nome 

da parte executada ILDETE ALVES DE SOUZA, CPF: 240.273.081-15, até o 

limite do débito no valor de R$ 3.004,57 (três mil, quatro reais e cinquenta 

sete centavos. Junte-se aos autos cópia da operação.Tornados 

indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a executada na pessoa de 

seu advogado, ou, não tendo, pessoalmente, para se manifestar, no prazo 

de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do artigo 854, 

do Código de Processo Civil.Rejeitada ou não apresentada a manifestação 

da executada, converte–se-á a indisponibilidade em penhora, sem 

necessidade de lavratura de termo, devendo o valor ser transferido para a 

conta única. Se negativo o bloqueio, intime-se o exequente a indicar bens 

penhoráveis, apresentando cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.Caso, eventualmente, não 

indicados bens penhoráveis pelo credor, restará o processo suspenso e 

arquivado.INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 533935 Nr: 6558-72.2018.811.0002

 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: MANOEL FERREIRA DE ASSUNÇÃO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:, VALDECY LUIS DA SILVA - OAB:14228

 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 Manoel 

Ferreira de Assunção, no valor de R$ 5.269,19 (dois mil duzentos e 

sessenta e nove reais e dezenove centavos), reconhecido pela 1ª Vara 

do Trabalho de Várzea Grande/MT, nos autos do processo de nº 

0000360-48.2017.5.23.0106, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls. 12), a ser habilitado na 

classe de credores trabalhistas extraconcursais da Massa Falida de 

Compre Mais Supermercado Ltda.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503225 Nr: 15451-86.2017.811.0002

 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: GILMAR LIMA DIAS, BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA, ARIANA VIANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTERS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Augusto Pinto de 

Miranda - OAB:9779, DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - OAB:MT 

14.962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:MT 

14.485, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 Vistos. Gilmar Lima Dias e Ariana Viana Pereira ingressaram com o pedido 

inicial, em tese, objetivando habilitarem seus créditos trabalhistas junto à 

Massa Falida de Nosso Posto Combustíveis e Lubrificantes Ltda., com a 

consequente inclusão dos valores de R$ 1.448,82 (mil quatrocentos e 

quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) e R$ 1.000,00 (mil reais) 

respectivamente, no quadro geral de credores trabalhistas da empresa 

requerida, solicitando os benefícios da justiça gratuita, juntando para tanto, 

os documentos que entende necessários (fls. 06/17 e 20/26). (...) I – Do 

crédito do autor Gilmar Lima Dias. (...) Diante do exposto, declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, 

bem como com fulcro no art. 15, II, da Lei 11.101/05, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo habilitante, e 

determino que seja alterado o crédito habilitado por Gilmar Lima Dias, para 

o valor de R$879,33 (oitocentos e setenta e nove reais e trinta e três 

centavos), reconhecido pela 1ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT, 

nos autos do processo de nº 0002395-54.2012.5.23.0106, atualizados 

nos termos da sentença trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls. 

11/14) a ser habilitado na classe dos credores trabalhistas da Massa 

Falida de Nosso Posto Combustíveis e Lubrificantes Ltda. II – Do crédito da 

autora Ariana Viana Pereira. (...) Diante do exposto, declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, 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 Ariana Viana Pereira, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 

reconhecido pela 1ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT, nos autos 

do processo de nº 0001556-24.2015.5.23.0106, atualizados nos termos 

da sentença trabalhista juntada nos autos pela credora (fls. 23/26), a ser 

habilitado na classe de credores trabalhistas da Massa Falida de Nosso 

Posto Combustíveis e Lubrificantes Ltda. (...) Publique-se. Intimem-se e 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 486103 Nr: 5690-31.2017.811.0002

 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: WILMAR CAMPOS DE SOUZA, BRENO AUGUSTO PINTO 

DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA NOSSO POSTO 

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779, STELLA CAROLINA DA FONSECA 

ZEFERINO DA SILVA BARROS - OAB:MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mario Vieira Neto - 

OAB:15.948-MT, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:MT 

14.485, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PALCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado 

por Wilmar Campos de Souza, no valor de R$19.621,79 (dezenove mil 

seiscentos e vinte e um reais e setenta nove centavos), reconhecidos 

pela 2ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT, nos autos do processo 

de nº 0000649-80.2014.5.23.0107, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls. 35), a ser habilitado na 

classe trabalhista da Massa Falida de Nosso Posto Combustíveis e 

Lubrificantes Ltda.Isento de custas e honorários advocatícios.Ciência ao 

Ministério Público.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 442647 Nr: 8156-32.2016.811.0002

 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: JHONATAN JACOB DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:MT 9.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos etc.(...)Dos pontos controvertidosAssim, de acordo com os autos 

e da natureza da ação, fixo os pontos controvertidos como sendo:a) se 

os documentos de fls. 64-v/73 foram assinados pela parte autora; b) a 

existência ou não de relação jurídica entre a parte autora e o requerido; c) 

O nexo de causalidade entre o dano alegado e conduta do requerido;d) o 

dever de indenização e o seu quantum.Diante da controvérsia instalada, 

determino de ofício, a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio para 

os trabalhos periciais grafotécnicos a empresa Mediape Mediação, 

Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda., com endereço 

na Rua Isaac Póvoas, n. 586, sala 1-B, Bairro Centro Norte, Cuiabá – Mato 

Grosso, telefone: (65) 3332 9858, e-mail: contato@mediape.com.br o qual 

deverá ser intimado para que tome ciência acerca da nomeação.Fixo 

desde já os honorários periciais em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos 

reais), levando em conta que a sua valoração definitiva será fixada 

quando da prolação da sentença, liberando-se 50% (cinquenta por cento) 

nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os 

50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) dias após a entrega do 

respectivo laudo e depois de prestados todos os esclarecimentos 

necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC/2015).(...).Com a entrega do 

laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 

(quinze) dias.Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto 

ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, do CPC/2015).Ficam 

as partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 

477, do CPC/2015.Oportunamente, venham-me os autos conclusos para 

deliberação.Intimem-se todos. Às providencias necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 582667 Nr: 10801-25.2019.811.0002

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZA DA QUARTA VARA CIVEL/VG, PAMPLONA 

ELETROMETALÚRGICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTURO EDUARDO POERNER 

BROERING - OAB:OABSC21245, MARCO AURÉLIO POFFO - OAB:12851, 

RAFAEL AMARAL BORBA - OAB:12336, SHIRLEY HENN - OAB:17829

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, OS PATRONOS NÃO ESTAVAM CADASTRADOS NO 

SISTEMA, O QUE FOI FEITO NESTA DATA, SENDO ASSIM, FAÇO NOVA 

INTIMAÇÃO:

 INTIMAÇÃO das partes para juntarem aos autos cópia da petição inicial, 

contestação e todos os documentos referentes aos autos de nº 

12808-29.2015.811.0002., no prazo de 05(cinco)dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 603916 Nr: 22626-63.2019.811.0002

 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: VILMA RIBEIRO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANNA KALLY SPREAFICO DE 

MEDEIROS - OAB:MT 9.530, VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10.044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, proposta por VILMA RIBEIRO CHAVES, por dependência aos 

autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA, (Processo 

n.º 12365-49.2013.811.0041 – Código 316014), conforme autorizado pelo 

art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 603917 Nr: 22627-48.2019.811.0002

 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: JESUÍNO FRANÇA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOAO DOS SANTOS 

JUNIOR - OAB:MT 15.950-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, proposta por JESUÍNO FRANÇA DO NASCIMENTO, por 

dependência aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADO 

LTDA, (Processo n.º 12365-49.2013.811.0041 – Código 316014), 

conforme autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 599403 Nr: 20167-88.2019.811.0002

 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: CARLA KATARINA FERREIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDI DE SOUSA 

PIZZATTO - OAB:8566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do art. 

10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, proposta por CARLA KATARINA FERREIRA DUARTE, por 

dependência aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADO 

LTDA, (Processo n.º 12365-49.2013.811.0041 – Código 316014), 

conforme autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 554866 Nr: 17377-68.2018.811.0002

 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: FABIO SALES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES TG LTDA, MARCELL TONDIN 

EPP, J. A. GAMBIM TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:MT 7.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, KARLOS LOCK - OAB:OAB/16.828, MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Vistos.

I – Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 21/22).

 II – Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, proposta por FABIO SALES DE OLIVEIRA, por dependência 

aos autos da Recuperação Judicial de TRANSPORTES T.G. LTDA-ME e 

Outras, (Processo n.º 15612-67.2015.811.0002 – Código 408030), 

conforme autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 570241 Nr: 3953-22.2019.811.0002

 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: ALESSANDRA DA COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORALICE FRANCISCA GARCIA - 

OAB:7444/MT

 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 Habilitação de Crédito proposta por Alessandra da Costa 

Marques, em desfavor de Massa Falida Compre Mais Supermercado Ltda., 

já qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial.

Na decisão proferida às fls. 06 determinou-se a intimação da autora para 

emendar a inicial, a fim de que esta traga aos autos comprovação do 

recolhimento das custas, cópia dos seus documentos pessoais, bem 

como certidão de crédito atualizado até a data da decretação da falência, 

nos termos do artigo 9°, II, da LRF, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 290 c/c art. 321, parágrafo único, do CPC).

Às fls. 08, certificou-se que decorreu em branco o prazo para a autora 

emendar à inicial.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

 Em análise aos autos, verifica-se que o advogado da autora foi 

devidamente intimado, para que apresentasse emenda a fim de proceder a 

juntada da certidão de crédito atualizada até a data da decretação da 

falência, nos termos do artigo 9°, II, da LRF.

Desta feita, não sendo cumprida a diligência e certificada a não 

manifestação da parte conforme determinado, de acordo com o art. 321, 

parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

 Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte da autora, principal interessado no 

deslinde do processo.

Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, 

com fulcro no art. 330, IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários, em face da inexistência do contraditório.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos de acordo com o art. 

290, do CPC c/c com o art. 456 §1º da CNGC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 556562 Nr: 18295-72.2018.811.0002

 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: CLEITON DE OLIVEIRA BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA PESSATTI - 

OAB:MT 20.706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 35/36).

 II – Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, proposta por CLEITON DE OLIVEIRA BRAZ, por dependência 

aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA, 

(Processo n.º 12365-49.2013.811.0041 – Código 316014), conforme 

autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.
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Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 556574 Nr: 18306-04.2018.811.0002

 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: ROSIMERE FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA PESSATTI - 

OAB:MT 20.706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 17).

 II – Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, proposta por ROSIMERE FERREIRA SILVA, por dependência 

aos autos da Falência de COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA, 

(Processo n.º 12365-49.2013.811.0041 – Código 316014), conforme 

autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 562142 Nr: 21388-43.2018.811.0002

 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: GIOVANI BALDUINO DE ARAÚJO, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 6.565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON GIULIANO FRANCO 

DE SOUSA - OAB:15836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:266539, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:OAB/MT12.627

 Certifico que não houve publicação em nome do A.J., sendo assim,

 refaço a INTIMAÇÃO AO ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo de 05 

(cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 566115 Nr: 1813-15.2019.811.0002

 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: WIDAL E MARCHIORETTO LTDA, BRENO AUGUSTO 

PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSO POSTO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES 

LTDA. (NOSSO POSTO), NAZARIO -COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779, HELDER GUIMARAES MARIANO - OAB:MS 

18.941, LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:MT 22.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - OAB:MT 15.948, 

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:MT 14.485, VITTOR 

ARTHUR GALDINO - OAB:MT 13.955

 Certifico que não houve publicação para o A.J., sendo assim faço

 INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399752 Nr: 11181-87.2015.811.0002

 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: REGINA LAURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO CRISOSTOMO 

BARBOSA - OAB:13.519, RAFAEL DA SILVA BARBOSA - OAB:MT 

11.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A-MT, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322

 INTIMAÇÃO DO HOSPITAL REQUERIDO, PARA DEPOSITAR O VALOR 

INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DE 

FLS. 90.

 PRAZO DE 05(CINCO)DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399752 Nr: 11181-87.2015.811.0002

 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: REGINA LAURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO CRISOSTOMO 

BARBOSA - OAB:13.519, RAFAEL DA SILVA BARBOSA - OAB:MT 

11.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A-MT, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, 

CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 450606 Nr: 12192-20.2016.811.0002

 AÇÃO: Recuperação Judicial->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: CONTINUA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO 

LTDA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, MONICA DE CAMPOS 

PADILHA, TELEFONICA BRASIL S/A, PACTUAL SISTEMAS E 

CONSULTORIA LTDA ME, TEK TRADE INTERNATIONAL LTDA, JVP 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, ENERGISA MATO GROSSO - 
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DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, DIOGO SAIA TAPIAS - OAB:SP 313.863, EDMILSON 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:8548, EVANDRO C. ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B, FERNANDA CRISTINA BRANDÃO 

SILVA CAMARGO MALVEZZI - OAB:16.013-OAB/MT, GABRIELLA 

SEDREZ REIS GOETTEN DE SOUZA - OAB:OAB/SC 24.289, GUSTAVO 

EMANUEL PAIM - OAB:MT 14.606, HAIANA KATHERINE MENEZES 

FOLLMANN - OAB:18.024/MT, JÔNATAS GOETTEN DE SOUZA - 

OAB:24.480/SC, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, LUIZ CARLOS 

RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4.632/MT, MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, OMAR MOHAMAD 

SALEH - OAB:OAB/SP 266.486, RUBIA APARECIDA FRANTZ - 

OAB:7929, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - OAB:MT 7.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Recuperação Judicial Contínua Comércio e Serviços de 

Sinalização LTDA.Compulsando-se os autos, verifica-se que a 

recuperanda apresentou manifestação às fls. 2.048/2.058 em que pugna 

pela apreciação, em caráter de urgência, aduzindo em síntese, que sua 

atividade é voltada para o ramo de sinalização vertical e horizontal urbana 

e rodoviária. (..). Sendo assim, defiro o pedido de 2.048/2.058 para 

autorizar que a empresa recuperanda participe do procedimento licitatório 

“Edital de Pregão n. 005/2020”, promovido pela Prefeitura Municipal de 

Sinop/MT, sem apresentação de Certidões Negativas de Débitos 

Tributários (Federal/Estadual e Municipal), Trabalhistas, de Distribuição de 

Recuperação Judicial, bem como, de Regularidade junto ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço–FGTS.Expeça-se a certidão 

necessária.No mais, considerando o parecer do administrador judicial 

acostado às fls. 2.095/2.099, deverá a empresa recuperanda realizar os 

pedidos de forma individualizada, com a comprovação de documentos de 

praxe, para propiciar a transparência de todos os interessados no 

processo recuperacional.Assim, acolho o parecer do administrador 

judicial, determino a intimação da recuperanda para promover no ato do 

protocolo dos pedidos de dispensa a comprovação da comunicação do 

pleito ao administrador judicial para a preservação da celeridade 

processual. Por fim, cumpram-se os demais termos da decisão retro, 

cientificando o Ministério Público.Intime-se. Cumpra-se, com urgência.Às 

providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 443299 Nr: 8494-06.2016.811.0002

 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: MARI ANGELA COPETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DE FREITAS E CIA LTDA - MT 

(ODONTO EXCELLENCE), JAQUELINE MARTINS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANNE SANTI DE LIMA - 

OAB:15435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:MT 25.778/O, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725, 

RENATO WIECZOREK - OAB:MT 7.498

 Vistos etc.

A requerida se insurgiu nos autos em relação ao valor dos honorários 

periciais apresentados pela Sr. Perito no importe de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), conforme se observa fl. 106, requerendo seja minorada a 

quantia pretendida.

 Pois bem, verifico que o valor dos honorários periciais de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), indicado pelo Sr. Perito se mostra acima da média 

cobrada neste juízo.

 Com efeito, a fixação da verba honorária do perito deve observar, 

precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo 

de execução, a natureza e o valor da causa, não podendo ser olvidado o 

princípio da moderação.

De fato, embora esta Magistrada reconheça o extenso trabalho a ser 

realizado pelo digno Sr. Perito, tenho que a verba pleiteada mostra-se 

excessiva, comprometendo a prestação jurisdicional.

 Por conseguinte, deve a Magistrada ater-se a situações concretas e de 

acordo com sua discricionariedade fixar a respectiva verba honorária, 

reduzindo ou aumentando-a.

Diante dessa perspectiva e considerando os valores costumeiramente 

cobrados em perícias de igual natureza, entendo que a verba deve ser 

reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que não haverá 

exorbitância por quem ganha e muito menos empobrecimento de quem 

paga. Assim, haverá solução rápida para o litígio e, via de consequência, a 

efetividade da jurisdição.

Posto isso, reduzo a verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a 

ser arcada pela parte requerida e, ainda, determino seja o Sr. Perito 

cientificado acerca da redução dos honorários para, querendo, manifestar 

em cinco (05) dias.

Havendo concordância com a redução dos honorários periciais, determino 

venham a parte requerente e segunda requerida, no prazo de cinco (05) 

dias, proceder ao depósito, sob pena de incorrer em ato atentatório ao 

exercício da jurisdição e pagamento de multa (CPC – § 2º c/c o inc. IV, 

ambos do art. 77).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 436315 Nr: 4805-51.2016.811.0002

 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: ODETE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA MARTINS DA SILVA - 

OAB:3067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar inexistente o débito nos valores de R$ 48,58 (quarenta e oito 

reais e cinquenta centavos) sob o contrato de n. 0567120509312757, R$ 

54,16 (cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos) contrato de n. 

0567120509312756, R$ 7,58 (sete reais e cinquenta e oito centavos) no 

contrato de n. 0567120509312753, R$3,25 (três reais e vinte e cinco 

centavos) do contrato de n. 0567120509312755, R$ 78,30 (setenta e oito 

reais e trinta centavos) contrato de n. 0567120509312765, R$ 78,99 

(setenta e oito reais e noventa e nove centavos) contrato de n. 

0567120509312764, R$ 67,77 (sessenta e sete reais e setenta e sete 

centavos) contrato de n. 0567120509312763 R$ 59,31 (cinquenta e nove 

reais e trinta e um centavos) sob o contrato n. 0567120509312762, R$ 

27,14 (vinte e sete reais e quatorze centavos) contrato de n. 

0567120509312761, R$ 76,10 (setenta e seis reais e dez centavos) sob o 

n. 0567120509312760, R$ 57,89 (cinquenta e sete reais e oitenta e nove 

centavos) contrato n. 0567120509312759, R$ 87,57 (oitenta e sete reais e 

cinquenta e sete centavos) contrato n. 0567120509312758, R$ 93,65 

(noventa e três reais e sessenta e cinco centavos) sob o contrato de n. 

0567120503540411; condenar a requerida ao pagamento em favor da 

autora a 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. Outrossim, 

por consequência, convalido a liminar deferida nos autos.(...).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.Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 485964 Nr: 5620-14.2017.811.0002

 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: ROZELIR BRENDA DE ALMEIDA, BRENO AUGUSTO 

PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779, STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO 

DA SILVA BARROS - OAB:MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 
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NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:MT 14.485, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 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 Rozelir 

Brenda de Almeida, no valor de R$ 53.774,20 (cinquenta e três mil 

setecentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), reconhecidos pela 

3ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT, nos autos do processo de nº 

0001906-43.2014.5.23.0107, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pela credora (fls. 37), a ser habilitado na 

classe trabalhista da Massa Falida de Nosso Posto Combustíveis e 

Lubrificantes Ltda.Isento de custas e honorários advocatícios.Ciência ao 

Ministério Público.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 219814 Nr: 75-41.2009.811.0002

 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: ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA E/OS, 

TRANSDIAMANTINO TRANSP. LTDA, MEDIO NORTE DIESEL LTDA, AGRO 

INDUSTRIAL IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI DIESEL LTDA, COMÉRCIO DE 

DERIVADOS DE PETRÓLEO MÉDIO NORTE LTDA, ENIO ZULLI, ISIDORO 

ZULLI, NICOLA CASSANI ZULLI, SILVIO ZULLI, RUBENS ZULLI, AGIZUL 

-ARMAZENS GERAIS IRMÃOS ZULLI LTDA, ZULLI VIAGENS E TURISMO 

LTDA, AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA, BANCO ECONOMICO 

S.A, BANCO AMÉRICA DO SUL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, 

BANESTADO, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, FERNANDO 

MENDONÇA FRANÇA, Fertipar Fertilizantes do Paraná Ltda, DESTILARIA 

DE ÁLCOOL LIBRA LTDA, PIRAN SOCIEDADE FOMENTO COMERCIAL 

LTDA, BRADESCO S/A, COMERCIAL AGROVISA PROD. AGROP. E REP. 

LTDA, BANCO BIC S/A - BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL, PETROLUNA 

DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA, LUIZ ANTÔNIO GOMES E OUTROS, 

CONAB, VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA, 

FERTRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO IND LTDA., ADEMIR JOEL 

CARDOSO, TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A- TELESP 

(TELEFONICA SP), DMB - MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, 

CEMAT, ODVALDO DE MOURA, BRANEL COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA, 

FERTILIZAR FERTILIZANTES DE SERVIÇO LTDA, EDUARDO JOSÉ DE 

MAGALHÃES, ALOYSIO ARLINDO KASPER, MANOEL CELESTINO DA 

SILVA, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DOMUS NOBILIS, ITAÚ UNIBANCO S.A, RIO 

SÃO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, CARLOS SEBASTIÃO LESSI, BANCO SISTEMA S.A, 

BANCO JOHN BEERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:22640A, 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, 

ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - OAB:DF 39.684, ALINE BARINI 

NÉSPOLI - OAB:9.229-MT, AMARO CASAR CASTILHO - OAB:4384-B, 

ANDRÉ DOS SANTOS - OAB:14.363 AOB-MT, André Luiz Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:12.560-MT, BEN-HUR CARVALHO CABRERA 

MANO FILHO - OAB:SP 273.774, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 9.237, BRUNO 

THIAGO DE ABREU BALATA - OAB:15.353/MT, CARLOS ARAÚZ FILHO 

- OAB:27.171/PR, CELSO LUIS OLIVATTO - OAB:136467, CHARLES 

SALDANHA HANDELL - OAB:13383, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244 B-OABMT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5380/MT, EDINALDO SOCORRO DA SILVA - OAB:MT 8.186-B, 

EDUARDO HENRIQUE V BARROS - OAB:7680, ELIAS GOMES DA SILVA 

- OAB:MT 17.631/O, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:MT 

13.206, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222, GABRIELA BENINE 

SALÍCIO - OAB:18.244/O-MT, HENRIQUE PETRIBU FARIA - OAB:SP 

309.645, HIGARA HUIANE CARINHENA - OAB:10.488 MT, JEAN CARLOS 

PALMIERI - OAB:OAB SP 298709, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B/MT, JOSE ANTONIO ARMOA - OAB:MT 10.372-B, 

JULIANO SCHNEIDER - OAB:SP 185.276, KAREN AOKI ITO - 

OAB:OAB/SP 257.417, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, 

LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - OAB:22385A, LINDOLFO MACEDO DE 

CASTRO - OAB:MT 7.174, LUCIANA LUMIE KOBATA - OAB:5131/MT, 

MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:39976, MARCELO ALVES DE 

OLIVEIRA CHAUL - OAB:90666, MARCELO DIAS DE PAULA - 

OAB:39.976/DF, MÁRCIO TÚLIO DIAS FERREIRA - OAB:OAB/MG, 

MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - OAB:9383/O, 

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - OAB:5.604/MT, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A MT, ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, PEDRO OVELAR - OAB:MT 6.270, PIERO VINCENZO 

PARINI - OAB:, RAQUEL CORRÊA BEZERRA - OAB:8670, RODRIGO 

GOMES BRESSANE - OAB:8616/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:MT 8.616, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, ROSEMEIRE 

B. M. DE LAMONICA FREIRE - OAB:4497/MT, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, VERONICA L CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7950, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese, os argumentos expandidos pelo credor, não se depreende 

dos autos justificativa para a designação de audiência de gestão 

democrática, razão pela qual, indefiro o pleito.III.DO PETITÓRIO DE fls. 

21.131/21.139Aportou aos autos petição de fls. 21.131/21.139, formulado 

pelo credor Elias Gomes e outros, aduzindo em síntese, que seja dada a 

celeridade ao andamento dos processos de complementação e habilitação 

de crédito trabalhista. Oportunidade, em que formularam vários pedidos.A 

Administradora Judicial manifestou-se às fls. 21.304/21.307, À 

oportunidade, ressaltou o caráter emergencial do pedido de levantamento 

e informa que os comprovantes de pagamento serão juntados na ação de 

prestação de contas como de praxe. Cumpre anotar que a decisão 

proferida às fls. 21.096/21.101, em consonância ao parecer ministerial, 

restou autorizada que as projeções das despesas da massa falida 

fossem feitas trimestralmente, com as observações de praxe.Desta forma, 

defiro parcialmente o pedido formulado pela administradora judicial, razão 

pela qual autorizo a expedição dos alvarás nos valores postulados aos 

meses de fevereiro a abril de 2020, consignando que as contas devem 

continuar a ser prestadas mensalmente.XIV.DO PETITÓRIO DE FLS. 

21.528/21.542Considerando o teor do ofício da 2ª Vara do Trabalho de 

Várzea Grande/MT, intimem-se os procuradores da massa falida para 

manifestar quanto ao respectivo pleito. Prazo 5 (cinco) dias.Com a 

manifestação, intime-se a administradora judicial para, no prazo de 5 

(cinco), manifesta-se nos autos.XV.CUMPRA-SE integralmente as 

decisões proferidas às fls. 21.301 e 21.587. Com as manifestações nos 

autos e decorridos todos os prazos, imediatamente conclusos.Por fim, 

cientifique-se o representante do Ministério Público, quanto ao teor desta 

decisão.Intime-se. Cumpra-se.Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87076 Nr: 8850-84.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA MACHADO DA ROSA, JULIANO 

MACHADO DA ROSA, LIEGE MACHADO DA ROSA, LEONARDO 

MACHADO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSBALAN - TRANSPORTE RODOVIÁRIOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - 

OAB:6850, EVALDO GUSMAO DA ROSA - OAB:2982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre da Silva Moraes - 

OAB:23431/PR, VALMIR BRITO DE MORAES - OAB:12098-PR

 Certifico que, tendo em vista a determinação de fls. 562 INTIMO a parte 

Autora para apresentar valor atualizado no prazo de 10 (dez) dias, para a 

devida expedição De Certidão de Crédito. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 93610 Nr: 3223-65.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIMINAS - FRIGORIFICO MINAS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:MT 4.903, Marcelle Thomazini Oliveira - OAB:10280/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 
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intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do 

CPC.Sem custa e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica 

desconstituída.Arquivem-se com baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 13 de fevereiro de 2020.SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 316014 Nr: 12365-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, MIKA DA 

AMAZÔNIA ALIMENTOS LTDA, VIMALH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

BEBIDAS LTDA, ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

DIPALMA COM. DISTR. LOG. PRODS ALIMENTÍCIOS LTDA, ARCOM S/A, 

MOINHO SETE IRMÃOS LTDA, BANCO SAFRA S/A, CEMAT - CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, BUNGE ALIMENTOS S/A, 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, ITAU UNIBANCO 

S/A, JUREMA SABINA S ARARAS P HORTIFRUTIGRANJEIROS, 

PANTANAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, BANCO 

BRADESCO S/A, DISVECO LTDA, YOKI ALIMENTOS S/A, 

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A- TELESP (TELEFONICA SP), OI 

S/A, BRF S.A, FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, ANGELO 

AURICCHIO & CIA LTDA, ODILSON FERREIRA GARCIA FILHO, AGRO 

COMERCIAL SANTA CRUZ LTDA, ERIBERTO RUFINO DE LIMA, IRMÃOS 

GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, NEVA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, ROGÉRIO DA SILVA COMERCIAL AGRÍCOLA, 

DMCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, MTSU1 

ALIMENTOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, DISTRIBUIDORA 

CUIABANA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, LADIMAR ALEIXO 

DOS SANTOS, NESTLE BRASIL LTDA, INDUSTRIA DE LATICINIOS 

MARAJOARA DO NORTE LTDA, LIGUE GÁS DISTRIBUIDOR LTDA, SIMEIRE 

DA SILVA COSTA, M.P. CARVALHO TELES SANTANA & CIA LTDA-ME, 

CAFÉ BEBE BEM LTDA, TOCANTINS REFRIGERANTES LTDA, AGUILERA 

AUTO PEÇAS LTDA (CASTRILLON), COMPAMHIA DE BEBIDAS DAS 

AMÉRICAS - AMBEV, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, RMS SOFTWARE 

S/A, quimica amparo ltda, general mills brasil alimentos, Copacel Industria e 

Com. De Calcarrio e Cereais Ltda, TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE 

ALIM. LTDA, TOTVS S.A, MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA, JOÃO BATISTA DE HOLANDA - EPP, BRD - 

BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ney José Gomes - 

OAB:8659/MS, ALESSANDRA FRANCISCO - OAB:14542, ALEXANDRE 

MIRANDA LIMA - OAB:MT/13.241-A, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - OAB:MT 

3.549, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, BRUNO THIAGO DE 

ABREU BALATA - OAB:15.353/MT, CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, CLÁUDIA BRUNO LEMOS - OAB:12355, 

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, Denise Alves da 

Cunha - OAB:MT 10.110, DIOGO SARTINI SILVA - OAB:OAB/MG 

130.758, EDSON JOSÉ DE BARCELLOS - OAB:OAB/GO 2.241, ERICA 

PINHEIRO DE SOUZA - OAB:OAB/SP 187.397, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B, FABIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/SP 200.186, FABIO SCHNEIDER - OAB:MT 5.238, FERNANDA 

MENDES PEREIRA FREITAS - OAB:MT 4.455, HILTON CARDOSO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 214.330, HOMERO BELLINI JUNIOR - 

OAB:OAB/RS 24.304, HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - 

OAB:14360/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635, JACKSON 

MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635, Jacson mario de souza - OAB:4635 

MT, JOÃO PAULO BARRETO TAVARES - OAB:OAB/MT 15.363, JOSÉ 

FABIO MARQUES DIAS JR. - OAB:6398/MT, JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 11.670-B, KAREN AOKI ITO - OAB:OAB/SP 

257.417, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIS 

EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11.866 MT, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:, LUIZ CARLOS STURZENEGGER - OAB:DF 1.942-A, 

MARCELO PEREIRA LOBO - OAB:12.325, MARCO ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, MILENA PIRAGINE - OAB:OAB/MT 17.210-A, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A MT, NOEMIA MARIA DE 

LACERDA SCHUTZ - OAB:4606/GO, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:MT 7.683, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:SP/244223, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT, ROBERTO 

MATOS DE BRITO - OAB:30035/MG, SIMONY MARIA DA SILVA 

BARRADAS - OAB:MT 15.447, SORAIA KESROUANI - OAB:OAB/MS 

5750-B, SUELI CRISTINA SANTEJO - OAB:OAB/SP 214.645, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, WILLIAM CARMONA 

MAYA - OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINO que à Receita Federal proceda a IMEDIATA 

EXCLUSÃO dos lançamentos de débitos de titularidade da Massa Falida de 

Compre Mais Supermercados Ltda., erroneamente atribuídos ao 

representante legal da administração judicial, Sr. Luiz Alexandre Cristaldo, 

portador do CPF/MF n.º 662.767.641-91, com restabelecimento do status 

quo ante.DETERMINO a correção do cadastro do referido órgão fiscalizado 

e arrecadador, para que a ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, 

figure como representante da massa falida de Compre Mais 

Supermercados Ltda, por atribuição judicial, na qualidade de administrador 

judicial, consoante art. 22, inciso III, alínea “n” e “o”, da Lei 

11.101/05.DEVERÁ a Receita Federal comprovar no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas o cumprimento da ordem judicial, inclusive assegurando-se 

do cancelamento dos efeitos decorrentes dos lançamentos indevidos, em 

demais órgãos de controle de crédito e inst i tuições 

financeiras.DETERMINO ao Cartório de Protestos das Comarcas de Cuiabá 

e Várzea Grande para ABSTER e CANCELAR protestos em nome de Luiz 

Alexandre Cristaldo, por títulos representativos de dívidas de titularidade 

da falida COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ n.º 

02.962.149.0001/87. Servindo essa decisão como ofício para intimação, a 

ser disponibilizada ao administrador judicial, sem prejuízo do imediato 

ENVIO por malote digital aos respectivos Cartórios de Protestos e Receita 

Federal.CIÊNCIA ao Ministério Público.Após, volvam-me os autos 

conclusos para análise dos petitórios pendentes.Cumpra-se, com 

urgência. Intime-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 389867 Nr: 5246-66.2015.811.0002

 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: CAMILA RAQUEL DE CAMILLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANÁ LOCAÇÃO E TERRAPLANAGEM, 

ALFREDO MARTINELLI SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:OAB/MT 11.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.608, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:13940

 Vistos etc.

A requerida se insurgiu nos autos em relação ao valor dos honorários 

periciais apresentados pela Sr. Perito no importe de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), conforme se observa fl. 130, requerendo seja minorada a quantia 

pretendida.

 Pois bem, verifico que o valor dos honorários periciais de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), indicado pelo Sr. Perito se mostra acima da média cobrada 

neste juízo.

 Com efeito, a fixação da verba honorária do perito deve observar, 

precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo 

de execução, a natureza e o valor da causa, não podendo ser olvidado o 

princípio da moderação.

De fato, embora esta Magistrada reconheça o extenso trabalho a ser 

realizado pelo digno Sr. Perito, tenho que a verba pleiteada mostra-se 

excessiva, comprometendo a prestação jurisdicional.

 Por conseguinte, deve a Magistrada ater-se a situações concretas e de 

acordo com sua discricionariedade fixar a respectiva verba honorária, 

reduzindo ou aumentando-a.

Diante dessa perspectiva e considerando os valores costumeiramente 

cobrados em perícias de igual natureza, entendo que a verba deve ser 

reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que não haverá 

exorbitância por quem ganha e muito menos empobrecimento de quem 

paga. Assim, haverá solução rápida para o litígio e, via de consequência, a 

efetividade da jurisdição.

Posto isso, reduzo a verba honorária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a 

ser arcada por ambas as partes e, ainda, determino seja o Sr. Perito 
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cientificado acerca da redução dos honorários para, querendo, manifestar 

em cinco (05) dias.

Havendo concordância com a redução dos honorários periciais, determino 

venham a parte requerente e segunda requerida, no prazo de cinco (05) 

dias, proceder ao depósito, sob pena de incorrer em ato atentatório ao 

exercício da jurisdição e pagamento de multa (CPC – § 2º c/c o inc. IV, 

ambos do art. 77).

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385282 Nr: 2210-16.2015.811.0002

 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: JOSÉ DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 INTIMAR a parte autora para no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso de fls. 119/126

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 376075 Nr: 23820-74.2014.811.0002

 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: SUZANA CAPPARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Candido da Silveira Filho 

- OAB:12.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JAQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:MG 80.055, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, 

Leonardo Fialho Pinto - OAB:108.654/MG

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora requereu a 

expedição de alvará em seu favor para levantamento do valor que lhe 

cabe relativo à condenação imposta nos autos, devendo ser expedido 

dois alvarás (fls. 302/304).

Pois bem, o art. 22, § 4°, do Estatuto da OAB, assegura a reserva do valor 

referente aos honorários contratuais, deduzidos da quantia a ser recebida 

pelo autor, desde que o referido contrato de honorários advocatícios 

sejam juntados nos autos, in verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na 

OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por 

arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários 

antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve 

determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser 

recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.”

Dessa forma, não há óbice à expedição de alvará para levantamento do 

valor ajustado entre as partes, desde que seja juntado aos autos o 

contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes, fato este que 

não ocorre nos autos.

Dessa forma, antes de apreciar o pedido retro, determino que o patrono da 

parte autora junte aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, o contrato de 

honorários advocatícios firmado entre as partes, sob pena de 

indeferimento do pedido.

Cumprida a determinação supra venham-me os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 8642 Nr: 8070-57.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSELY ALVES TRINDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884, LUIZ GONCALO DA SILVA - OAB:4.265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença com relação aos honorários 

sucumbenciais que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 

(quinze) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada, por mais de 15 (quinze) anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 

205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

pois decorrido o prazo previsto em lei para que o exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

 Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento sine die do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Isto posto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 
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intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16121 Nr: 4849-03.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDM - RIBEIRO COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença com relação aos honorários 

sucumbenciais que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 

(quinze) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada, por mais de 15 (quinze) anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 

205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

pois decorrido o prazo previsto em lei para que o exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

 Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento sine die do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Isto posto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16126 Nr: 8219-53.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA SOELI MATOS SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença com relação aos honorários 

sucumbenciais que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 

(quinze) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada, por mais de 15 (quinze) anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 

205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

pois decorrido o prazo previsto em lei para que o exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

 Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 
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a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento sine die do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Isto posto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 17037 Nr: 1084-24.1998.811.0002

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATHENAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença com relação aos honorários 

sucumbenciais que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 

(quinze) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada, por mais de 15 (quinze) anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 

205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

pois decorrido o prazo previsto em lei para que o exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

 Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento sine die do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Isto posto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 17638 Nr: 4120-74.1998.811.0002

 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: AGNALDO KAWASAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença com relação aos honorários 

sucumbenciais que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 

(quinze) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada, por mais de 15 (quinze) anos, tempo 
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superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 

205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

pois decorrido o prazo previsto em lei para que o exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

 Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento sine die do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Isto posto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19055 Nr: 7777-53.2000.811.0002

 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: FOCOM FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON AFONSO DE SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença com relação aos honorários 

sucumbenciais que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 

(quinze) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada, por mais de 15 (quinze) anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 

205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

pois decorrido o prazo previsto em lei para que o exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

 Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento sine die do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Isto posto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 19153 Nr: 7800-96.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENEI LARA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença com relação aos honorários 

sucumbenciais que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 

(quinze) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada, por mais de 15 (quinze) anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 

205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

pois decorrido o prazo previsto em lei para que o exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

 Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento sine die do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Isto posto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16380 Nr: 7441-83.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA B.C.N S/A - CRÉDITO FINANCEIRO E 

INVESTIMENTO, OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Batista Gusmão - 

OAB:4.062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença com relação aos honorários 

sucumbenciais que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 

(quinze) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada, por mais de 15 (quinze) anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 

205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

pois decorrido o prazo previsto em lei para que o exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

 Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 
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qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento sine die do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Isto posto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16401 Nr: 9494-37.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDOLFO DA COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADVOGADO SEM NOME - 

OAB:6028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença com relação aos honorários 

sucumbenciais que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 

(quinze) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada, por mais de 15 (quinze) anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 

205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

pois decorrido o prazo previsto em lei para que o exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

 Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento sine die do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Isto posto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19398 Nr: 1817-19.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MARCELO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença com relação aos honorários 

sucumbenciais que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 

(quinze) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada, por mais de 15 (quinze) anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 

205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

pois decorrido o prazo previsto em lei para que o exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

 Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 
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MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento sine die do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Isto posto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19399 Nr: 1818-04.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MALHEIROS DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença com relação aos honorários 

sucumbenciais que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 

(quinze) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada, por mais de 15 (quinze) anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 

205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

pois decorrido o prazo previsto em lei para que o exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

 Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento sine die do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Isto posto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19465 Nr: 1851-91.2000.811.0002

 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: ROBERTO ZAMPIERI E MARCOS TOMÁS CASTANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INGRID BOTELHO S HANDEL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença com relação aos honorários 
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sucumbenciais que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 

(quinze) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada, por mais de 15 (quinze) anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 

205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

pois decorrido o prazo previsto em lei para que o exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

 Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento sine die do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Isto posto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19773 Nr: 11382-41.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR BENTA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TOMÁS CASTANHA - 

OAB:4575, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença com relação aos honorários 

sucumbenciais que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 

(quinze) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada, por mais de 15 (quinze) anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 

205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

pois decorrido o prazo previsto em lei para que o exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

 Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento sine die do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição da República de 
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1988 (razoável duração do processo).

Isto posto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19877 Nr: 2078-81.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença com relação aos honorários 

sucumbenciais que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 

(quinze) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada, por mais de 15 (quinze) anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 

205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

pois decorrido o prazo previsto em lei para que o exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

 Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento sine die do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Isto posto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20308 Nr: 8785-02.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.R.3 CORRETORA DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Batista Gusmão - 

OAB:4.062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença com relação aos honorários 

sucumbenciais que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 

(quinze) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada, por mais de 15 (quinze) anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 

205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

pois decorrido o prazo previsto em lei para que o exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

 Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 492 de 693



executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento sine die do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Isto posto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20462 Nr: 8949-64.1999.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LUIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença com relação aos honorários 

sucumbenciais que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 

(quinze) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada, por mais de 15 (quinze) anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 

205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

pois decorrido o prazo previsto em lei para que o exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

 Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento sine die do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Isto posto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20663 Nr: 8950-49.1999.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA BCN S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ROSA ROCA IKEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Batista Gusmão - 

OAB:4.062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença com relação aos honorários 

sucumbenciais que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 

(quinze) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada, por mais de 15 (quinze) anos, tempo 
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superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 

205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

pois decorrido o prazo previsto em lei para que o exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

 Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento sine die do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Isto posto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20892 Nr: 2436-46.2000.811.0002

 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: RICARDO GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO EIDI CHIBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADVOGADO SEM NOME - 

OAB:6028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença com relação aos honorários 

sucumbenciais que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 

(quinze) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada, por mais de 15 (quinze) anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 

205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

pois decorrido o prazo previsto em lei para que o exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

 Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento sine die do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Isto posto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 20893 Nr: 2437-31.2000.811.0002

 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: RICARDO GAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANKLIN TEIXEIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADVOGADO SEM NOME - 

OAB:6028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença com relação aos honorários 

sucumbenciais que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 

(quinze) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a pretensão do exequente 

está prescrita, pela prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer 

manifestação da parte interessada, por mais de 15 (quinze) anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 

205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

pois decorrido o prazo previsto em lei para que o exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

 Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento sine die do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Isto posto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.

Sem custas e honorários.

Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 345302 Nr: 12122-71.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO IGLESIAS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MAQUINAS LTDA, 007 ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA (E. C. 

ANDRADE GOMES SERVIÇOS -ME)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA IOLY VIDAL - 

OAB:28327

 Vistos, (...)Pois bem, diante da certidão retro e em consulta ao sistema 

PEA através do sistema Apolo, observa-se que realmente a parte 

requerida realizou o protocolo da referida petição juntada aos autos às fls. 

135/138.Contudo, restou constatado que a parte requerida não realizou o 

pagamento da taxa de materialização quando da distribuição/protocolo do 

recurso de apelação, em conformidade com o disposto no art. 203 e 204 

da CNGC, conforme extrato anexado as fls. 144/145, deixando, portanto 

precluir o seu direito, não havendo ainda que se falar em tempestividade 

da interposição do recurso de apelação.Dessa forma, ratifico a certidão 

de trânsito em julgado da sentença proferida nos autos e, em 

prosseguimento aos atos processuais considerando o pedido de 

cumprimento de sentença pela parte autora, determino que a secretaria, 

promova com as devidas anotações.Assim, intime-se o devedor via 

mandado, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado 

às fls. 126/131, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, 

CPC.Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC).Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo.Cumpra-se. Intime-se. 

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos. As 

providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 353178 Nr: 18123-72.2014.811.0002

 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: IVO RODRIGUES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMP. IMOB. SÃO MATEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 4.032

 Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para declarar o domínio por 

usucapião extraordinária urbana localizada na Rua 13, quadra 89, lote 18, 

bairro São Mateus nesta Comarca, matriculado sob o n°. 82.618 no 1º 

Serviço Notarial e Registro de Várzea Grande/MT, cujas dimensões 

encontram-se devidamente transcritas na planta e memorial descritivo (fls. 

19/20), em favor da parte requerente Ivo Rodrigues da Mota, razão porque 

resolvo o mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo 
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Civil.Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, 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. 19/20. Após, arquive-se com as baixas necessárias.Cumpra-se.Às 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347730 Nr: 14041-95.2014.811.0002

 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: ADEMAR RICCI, ELIDIA LIZOTTI RICCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULO DE CARVALHO, DJANIRA 

KNABBEN DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6.084-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL CRISTINA KNABBEN 

DE CARVALHO - OAB:SC 30.625-B, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA 

RIBEIRO - OAB:MT18.441, JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - 

OAB:OAB-MT 18441

 INTIMAÇÃO DOS AUTORES para que, em 15 (quinze) dias, apresente a 

sua peça de impugnação à contestação, bem como para manifesta-se 

quanto a petição de fls. 174/220.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 368962 Nr: 18690-06.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHOR 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE PAULINO DA SILVA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado para 

condenar a requerida ao pagamento da quantia de R R$ 5.193,88 (cinco 

mil, cento e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) em favor da 

parte autora. Ainda, ressalto que o valor devido deverá ser corrigido na 

forma da fundamentação supra. Em consequência, resolvo o mérito, com 

fundamento no art. 487, I do CPC.Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e da verba honorária que fixo em dez por cento 

(10%) sobre o valor do débito atualizado, ante a natureza da causa, que 

não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, 

do local da prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - § 2º, 

art. 85). Transitado em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos ao arquivo.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 316536 Nr: 12909-37.2013.811.0002

 AÇÃO: Recuperação Judicial->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: DIBOX - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

BROKER LTDA, ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, EXECTIS 

ADMINSTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, JOAO PAULO FORTUNATO, 

SCJOHSON DISTRIBUIÇÃO LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DOSMÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS D, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO 

VOTORANTIM S.A, BANCO DO BRASIL, PROCTER & GAMBLE DO BRASIL 

S/A, MONDELEZ BRASIL LTDA, SENA &ALEGRETTI LTDA, SENA 

RECUPERAÇÃO DE PNEUS LTDA, SUPERMERCADO MODELO LTDA, 

BAnco Industrial e Comercial S/A., EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, ALLIANZ SEGUROS S/A, CLARO S/A, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A, W A COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA, 

JACKSON MÁRIO DE SOUZA - ADVOGADOS ASSOCIADOS, RED BULL 

DO BRASIL LTDA, KELLOGG BRASIL LTDA, MAKRO ATACADISTA S/A, 

PACTUAL SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA ME, EMBRATEC - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HOM 

LTDA., ELEVADORES OTIS LTDA, DIAGEO BRASIL LTDA, BANCO 

VOLKSWAGEM S/A, CLAUDINEY FALCÃO SANTOS, T.H.R. INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA, ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA 4º VARA CÍVEL DESTA COMARCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENISIO COELHO JÚNIOR - 

OAB:OAB/RJ 128.642, ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - 

OAB:20983/O, ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT 

4.677, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - OAB:MT 12.560, ANTONIO 

AUGUSTO GARCIA LEAL - OAB:OAB/SP152.186, BRUNO HENRIQUE DE 

OLIVEIRA VANDERLEI - OAB:PE 21.678, CARLOS EDUARDO LEME 

ROMEIRO - OAB:SP 138.927, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:MT 15.104-A, Cleide Rosangela Hetzel - OAB:8244-B, CRISTIAN 

COLONHESE - OAB:241799/SP, CRISTIANE DENARDI MACHADO 

GALLUCCI - OAB:45441, DARLAN ADIB FARES - OAB:MT 9.265, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:OAB/MT 7680, ELTON 

CARLOS VIEIRA - OAB:OAB/MG 94.455, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:MT 13.431-B, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB: 6.848 

-B/MT, FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/MT, FABRÍCIO PALACIOS LEITE 

TOGASHI - OAB:SP 206.714, FELIPE ZORZAN ALVES - OAB:OAB/SP 

182.184, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEREDO - OAB:MT 

7.627-A, GILMAR ISRAEL DA SILVA - OAB:15163, GUSTAVO AMATO 

PISSINI - OAB:MT 13.842/A, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT, JOÃO BATISTA ARAÚJO BARBOSA - 

OAB:OAB/MT9847, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-A/MT, João Paulo Fortunato - OAB:CRC/MT 6763/0-9, 

JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:MT 9.946, LEONARDO SULZER 

PARADA - OAB:11.846-B/MT, LUÍS ANTONIO MARCHIORI PERÍCOLO - 

OAB:OAB/MS 12.477, MARCO ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:MT 15.401, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247 MT, OSMAR SCHNEIDER 

- OAB:, Paulo Eduardo Machado Oliveira de Barcellos - 

OAB:79416/SP, PAULO FERNANDO SCHENEIDER - OAB:, RICARDO 

BARRETTO FERREIRA DA SILVA - OAB:SP 36.710, THIAGO 

FRANCISCO CAMPOS - OAB:, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3.150-A/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Trata-se de RECUPERAÇÃO JUDICIAL ajuizada por DIBOX – 

DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA., ANDORRA 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA., EXECTIS ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÕES S/A., pessoas jurídicas de direito privado, devidamente 

qualificadas e representadas nos autos.Primeiramente, entendo por bem 

em promover a substituição do atual administrador judicial (Sr. João Paulo 

Fortunato). Isso porque, ainda que não se possa atribuir qualquer ato que 

desabone sua conduta na condução do processo, nesse momento 

processual, este profissional deve ser de confiança do juiz e, o 

profissional em questão foi nomeado pelo magistrado que me antecedeu 

na condução do feito. Assim, passo a tecer as seguintes deliberações: 1. 

Em substituição ao administrador judicial nomeado pelo então magistrado 

titular da vara nomeio para exercer o encargo a empresa TESSARO & THE 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ n. 03.698.043.0001/80, sediada na 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2368, Edifício Office Tower, 6º 

Andar, Sala 607, Bairro: Jardim Aclimação, CEP: 78.050-000, Cuiabá/MT, 

fone: (65) 3023-4400/99943-2697, e-mail: decio@tessaroadv.com.br, que 

deverá ser intimado na pessoa do seu responsável técnico para, 

aceitando o encargo que lhe foi atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, 

assinar na sede do Juízo, o termo de compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidade a ele 

inerentes.(..).Determino, ainda, nos termos do art. 22, II, da Lei N.º 

11.101/2005, a intimação do administrador judicial substituído para que 

preste as contas da sua administração, procedendo aos relatórios 

necessários, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, de forma pormenorizada, 

inclusive a respeito dos valores percebidos, bem como entregar à sua 

substituta, todos os bens e documentos das recuperandas que se 

encontre em seu poder, também no mesmo prazo. Com a manifestação do 

Administrador Judicial substituído, e da nova Administradora Judicial, 

vistas ao Ministério Público, e depois conclusos.Cumpra-se, com urgência. 

Intime-se. Às providências necessárias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 210890 Nr: 6509-80.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRADICIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E 

COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDETE ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10.455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora online foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, sendo 

que foi encontrado o montante de R$1.510,54 em contas bancárias e/ou 

aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 3.004,57, mas 

que não deve ser desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se 

executado via DJE (art. 854, §2º, CPC), podendo este suscitar, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva 

de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

3 – No mais, indique o credor, no prazo de 15 (quinze), outros bens do 

devedor passíveis de penhora, visando à execução do valor 

remanescente.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 248627 Nr: 8227-44.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI RODRIGUES SERGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 148,98, totalizando em R$ 

562,38, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435553 Nr: 4372-47.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DA COSTA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORVALINO GLERIAN - OAB:MT 

18.906, ROSEMARY MENEZES SOUZA KAWAKAMI - OAB:MT 14.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 444148 Nr: 8929-77.2016.811.0002

 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: BENEDITO ROMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 406526 Nr: 14875-64.2015.811.0002

 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: BENEDITA LUCIANA DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio Lucas da Silva 

- OAB:22.009/0, SALATIEL DE LIRA MATTOS - OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, VICTOR OLAVO DA 

SILVA - OAB:17172

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 412438 Nr: 18016-91.2015.811.0002

 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: CEPG - CENTRO DE ESTUDOS EM PÓS GRADUAÇÃO 

LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLY REGINA PEDROSO CANETTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SERGIO PIFFER - 

OAB:SP 223.071, Orestes Fernando Corssini Quercia - OAB:145.373 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Posto isso, julgo procedente o pedido inicial formulado para condenar a 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.115,26 (quatro mil cento e 

quinze reais e vinte e seis centavos) em favor da parte autora. Ainda, 

ressalto que o valor devido deverá ser corrigido na forma da 

fundamentação supra. Em consequência, resolvo o mérito, com 

fundamento no art. 487, I do CPC. Condeno, ainda, o requerido ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa 

porquanto beneficiário 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. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422503 Nr: 23300-80.2015.811.0002

 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: LINDOMAR 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: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.: 418244 Nr: 21135-60.2015.811.0002

 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: ROSANGELA ROMÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 
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OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA QUERENDO, APRESENTAR 

QUESITOS NO PRAZO DE 15(QUINZE)DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 558700 Nr: 19566-19.2018.811.0002

 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: NELI PEDROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA CAROLINA DA 

FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS - OAB:MT 18.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:MT 14.485, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955

 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.: 549953 Nr: 14992-50.2018.811.0002

 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: SEBASTIÃO JORGE LIMA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMILSON DE SOUZA OLIVEIRA 

- OAB:21790/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON GIULIANO FRANCO 

DE SOUSA - OAB:15836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:266539, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:OAB/MT12.627

 Vistos.

I – Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 14/16).

 II – Trata-se de Habilitação Retardatária que, conforme autoriza o §5º, do 

art. 10 da lei 11.101/2005, recebo como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE 

CREDORES, proposta por SEBASTIÃO JORGE LIMA, por dependência aos 

autos da Recuperação Judicial de ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE 

LTDA., (Processo n.º 1512-10.2015.811.0002 – Código 384179), conforme 

autorizado pelo art.13, da Lei 11.101/05.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

 Por fim, concedo os benefícios da justiça gratuita.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 595251 Nr: 17609-46.2019.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIANA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO GOMES - 

OAB:12.922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a certidão de crédito acostada aos 

autos encontra-se atualizada em data anterior à decretação da falência da 

empresa, fazendo-se necessária a sua alteração, conforme dispõe o 

artigo 9º, II da Lei nº 11.101/05.

Nos termos do art. 9º da Lei nº 11.101/05, a habilitação de crédito deve 

conter, além da qualificação do credor/autor, o valor do crédito atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência 

e os documentos comprobatórios do crédito, que no caso correspondem à 

cópia da sentença que constituiu o crédito (ou ata da audiência de 

conciliação, se for o caso), certidão do trânsito em julgado, cálculo 

pormenorizado e certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho.

Assim, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se o autor para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos: a) cópia 

da sentença (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso); b) 

certidão de transito em julgado; c) cálculo pormenorizado da justiça 

trabalhista; d) nova certidão de crédito atualizada até a data da 

decretação da falência (25.05.2017).

Deverá, ainda, trazer o valor do seu crédito atualizado até a data que 

corresponde à decretação da falência (25.05.2017), nos termos do artigo 

9º, II, da Lei nº 11.101/05, bem como discriminar pormenorizadamente as 

verbas correspondentes a FGTS, INSS e IRPF, se aplicável, a fim de 

propiciar a adequada prestação jurisdicional, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do CPC).

Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 580544 Nr: 9680-59.2019.811.0002

 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: PATRICK JORDHAN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA ANDRETTY - OAB:MT 

17.634

 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 Habilitação de Crédito proposta por Patrick Jordhan dos 

Santos, em desfavor de Massa Falida Compre Mais Supermercado Ltda, já 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

Na decisão proferida às fls. 09 determinou-se a intimação do autor para 

emendar a inicial, a fim de que este traga aos autos procuração ad judicia, 

bem como declaração de hipossuficiência, sob pena de extinção do feito 

sem julgamento do mérito (art. 290 c/c art. 321, parágrafo único, do CPC).

Às fls. 11, certificou-se que decorreu em branco o prazo para o autor 

emendar à inicial.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

 Em análise aos autos, verifica-se que o advogado do autor foi 

devidamente intimado, para que apresentasse emenda a fim de proceder a 

juntada de procuração ad judicia, bem como da declaração de 

hipossuficiência.

Desta feita, não sendo cumprida a diligência e certificada a não 

manifestação da parte conforme determinado, de acordo com o art. 321, 

parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

 Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte do autor, principal interessado no 

deslinde do processo.
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Visto o desinteresse do autor em cumprir o que lhe fora colocado, com 

fulcro no art. 330, IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, 

do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários, em face da inexistência do contraditório.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos de acordo com o art. 

290, do CPC c/c com o art. 456 §1º da CNGC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431354 Nr: 1738-78.2016.811.0002

 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: ODENIR DE GOES, VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:MT 17.631/O, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 

33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA 

LOBO - OAB:DF 39.684, MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:39976

 Intimação do administrador Judicial, para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca da manifestação de fls. 98

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426864 Nr: 25566-40.2015.811.0002

 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: LAURINEY DOMINGOS MIRANDA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 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

 Posto isso, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com base 

no inciso VI, do art. 485, do Código de Processo Civil. Condeno a 

requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

aos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do artigo 85, §8º do CPC, do Código de Processo Civil, cuja 

exigibilidade fica suspensa porquanto lhe deferido os benefícios da justiça 

gratuita. Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 422192 Nr: 23160-46.2015.811.0002

 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: VALDECINA ARAUJO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, LOURENÇO BOABAID, LUCILA SOARES BOABAID, LOURIZA 

SOARES BOABAID, ANA MARIA BOABAID DE CARVALHO COUTO, LEILA 

MARIA BOABAID LEVI, TEREZINHA MARIA DE SANTANA, WALTER 

NUNES DA SILVA BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 14.490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 Vistos.Compulsando os autos verifico que as cartas de citações 

direcionadas aos requeridos Ana Maria Boabaid de Carvalho, Louriza 

Soares Boabaid, Terezinha Maria de Santana, Lucila Soares Boabaid, Leila 

Maria Boabaid Levi e Walter Nunes da Silva Boabaid não foram recebidas 

por eles e sim pelo Sr. Marco Antonio Correa (fls. 72/79), razão pela qual o 

ato citatório não se revestiu de regularidade já que foram recebidos por 

terceiro estranho à lide.Sobre o assunto:“Nula a citação, não se constitui a 

relação processual e a sentença não transita em julgado, podendo, a 

qualquer tempo, ser declarada nula, em ação com esse objetivo, ou em 

embargos à execução, se o caso (CPC, art. 741, I).” (RSTJ 25/439).(...) 

Isto posto, torno nula a citação dos requeridos acima informados e no 

impulso determino que seja expedido novo mandado visando a citação de 

Ana Maria Boabaid e Leila Maria Boabaid nos endereços descritos às fls. 

115-v, bem como expeça-se mandado e cartas precatórias visando a 

citação de Walter Nunes da Silva Boabaid e Louriza Soares Boabaid, 

observando os endereços indicados pela parte autora também à fl. 115-v. 

Ainda, ressalto que nas diligências a serem realizadas deverá o oficial de 

justiça indagar os demais herdeiros sobre o atual endereço das herdeiras 

Lucila Soares Boabaid e Terezinha Maria de Santana, para que 

posteriormente seja realizada a sua citação.Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 417414 Nr: 20689-57.2015.811.0002

 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: KODS, GIBRAIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:MT 26.992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26.417-A

 Vistos, etc.

Abra-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 401264 Nr: 11988-10.2015.811.0002

 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: DANIEL FRANCISCO DO NASCIMENTO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 17.672, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT

 Vistos, etc.

Abra-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395178 Nr: 8543-81.2015.811.0002

 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: ELENINE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:MT 26.992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:MT 

26.417-A

 Vistos, etc.

A Súmula 240 do STJ prescreve: “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

 Desse modo, necessária se faz a intimação da parte requerida para 

manifestar-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 410458 Nr: 16894-43.2015.811.0002

 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: JOSE ARLINDO DO CARMO, VALOR ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA 

E/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA 

LOBO - OAB:DF 39.684, MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:39976

 Vistos, etc.

Renove-se a intimação do administrador judicial para emitir parecer em 05 

(cinco) dias.

Após, conclusos para as deliberações pertinentes.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 450866 Nr: 12280-58.2016.811.0002

 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: CLARICE L. ALMEIDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar inexistente o débito no importe de R$ 169,30 (cento e sessenta e 

nove reais e trinta centavos), bem como condenar o requerido a pagar ao 

autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 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). Outrossim, confirmo a 

liminar deferida nos autos.Em consequência, resolvo o mérito, na forma do 

art. 487, I do CPC.Outrossim, condeno o requerido 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).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. Registre-se e Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 436314 Nr: 4804-66.2016.811.0002

 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: ODETE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.E. CANUTO DE CARVALHO FILHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA MARTINS DA SILVA - 

OAB:3067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNE KAROLINY LOPES 

CANDIDO - OAB:PI 12.214, JUAREZ ONILDO JAEGER JUNOIR - OAB:PI 

13.965

 Vistos etc.(...)Dos pontos controvertidosAssim, de acordo com os autos 

e da natureza da ação, fixo os pontos controvertidos como sendo:a) se 

os documentos de fls. 57/58 foram assinados pela parte autora; b) a 

existência ou não de relação jurídica entre a parte autora e o requerido; c) 

O nexo de causalidade entre o dano alegado e conduta do requerido;d) o 

dever de indenização e o seu quantum.Diante da controvérsia instalada, 

defiro a produção de prova pericial formulada pela parte autora (fl. 93), 

pois entendo que se trata de prova imprescindível para o deslinde do 

feito.Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais grafotécnicos a 

empresa Mediape Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e 

Perícias Ltda., com endereço na Rua Isaac Póvoas, n. 586, sala 1-B, 

Bairro Centro Norte, Cuiabá – Mato Grosso, telefone: (65) 3332 9858, 

e-mail: contato@mediape.com.br o qual deverá ser intimado para que tome 

ciência acerca da nomeação.Fixo desde já os honorários periciais em R$ 

1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), levando em conta que a sua 

valoração definitiva será fixada quando da prolação da sentença, 

liberando-se 50% (cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que 

antecedem o início dos trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) 

restantes 05 (cinco) dias após a entrega do respectivo laudo e depois de 

prestados todos os esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do 

CPC/2015).(...)Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às 

providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015.Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação.Intimem-se todos. Às 

providencias necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 438224 Nr: 5838-76.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO RAÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLR MENDES EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB: 6.848 -B/MT, REINALDO AMERICO ORTIGARA - OAB:9.552 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu em branco o prazo da publicação, para 

cumprimento da r. Decisão proferida nestes Autos. Motivo pelo qual, torno 

a publicar a r. Decisão para que no prazo de 05 (cinco) dias a parte 

Requerente manifeste-se nos Autos. Nada Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 434971 Nr: 4015-67.2016.811.0002

 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: ELEANDRA SANTANA DA SILVA, NANDERSON 

FRANCELINO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIL BLUE, MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ, 

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA, KENNEDY S. OLIVEIRA, KARLA 

SANTANA DA SILVA, KARLA ALMEIDA FREITAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR A . KARASIAKI - 

OAB:OAB-MT 6448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DOUGLAS 

ROSSETTI BUENO - OAB:, BRUNA BATTISTELLA - OAB:OABTMT 

16.839, EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - OAB:10.871, 

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - OAB:20237/MT, JAQUELINE 

PROENÇA LARRÉA MEES - OAB:13.356 MT, LUCIANA LUIZA FREITAS 

DE ALMEIDA - OAB:MT 21.195, LUIZ FELIPE CONDE - OAB:OAB/RJ 

87.690, PEDRO OVELAR - OAB:6270, PEDRO OVELAR - OAB:MT 6.270, 

TALITHA LAILA RIBEIRO LIMA - OAB:14.887 MT, VICTOR HUGO DE 

CAMPOS SANTOS - OAB:12839/MT

 Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III alínea “b” do Código de Processo Civil, entre Eleandra 

Santana da Silva, Nanderson Francelino da Cruz e Amil Blue (Amil 

Assistência Médica Internacional S.A).Sem custas remanescentes a teor 

do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os honorários advocatícios na forma 

pactuada.Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado, procedam às baixas e anotações de estilo, em relação à 

requerida Amil Blue (Amil Assistência Médica Internacional S.A).Por fim, 

remetam-se os autps ap Cartório Distribuidor para promover a exclusão da 

requerida (Amil Assistência Médica Internacional S.A).P.I.C. Às 

providências necessárias. 2- Após, voltem-me conclusos para 

saneamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435157 Nr: 4139-50.2016.811.0002

 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: AGNALDO BOMDESPACHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos, etc.

A Súmula 240 do STJ prescreve: “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

 Desse modo, necessária se faz a intimação da parte requerida para 

manifestar-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 436644 Nr: 4960-54.2016.811.0002

 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: MARIA APARECIDA DE LIMA DISTACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:MT 26.992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:MT 

26.417-A

 Vistos.

Trata-se de ação de cobrança de beneficio do seguro dpvat promovida 

por Maria Aparecida de Lima Distacio em desfavor de Itaú Seguros S.A.

Após a prolação da sentença a requerida compareceu nos autos 

informando a realização de depósito, conforme comprovante petição de 

fls. 197/199, relativo à condenação imposta na sentença.

Em seguida a parte autora manifestou concordância com o valor 

depositado em juízo pelo requerido, pugnando pelo levantamento do valor 

em seu favor (fl. 200).

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que a parte requerida efetuou 

espontaneamente o pagamento do débito, conforme se observa na petição 

de fls. 197/199.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de fazer e pagar invocadas nestes 

autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 

3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta 

fase.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

consignado em juízo pela requerida.

Ademais, considerando que nos autos já ocorreu o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 503497 Nr: 15597-30.2017.811.0002

 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: ALINE XAVIER DE LIMA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDI DE SOUZA 

PIZZATTO - OAB:MT 8.566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pela habilitante, e determino a inclusão do crédito habilitado por 

Aline Xavier de Lima no valor R$ 9.177,95 (nove mil cento e setenta e sete 

reais e noventa e cinco centavos) , na classe de credores trabalhistas 

extraconcursais da Massa Falida de Compre Mais Supermercados 

Ltda.Isento de custas e honorários advocatícios.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 512075 Nr: 20122-55.2017.811.0002

 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: IVAN PEREIRA HOUKLEF, Bruno Medeiros Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:MT 10.408, ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR - OAB:MT 

15.950-0, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:MT 6.065

 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 pelo 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Ivan 

Pereira Houklef, no valor de R$ 912,48 (novecentos e doze reais e 

quarenta e oito centavos) na classe de credores trabalhistas 

extraconcursais da Massa Falida de Compre Mais Supermercado 

Ltda.Isento de custas e honorários advocatícios.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 525138 Nr: 1458-39.2018.811.0002

 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: PROCAFÉ COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA EPP, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:OAB/MT 9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo habilitante, e determino a inclusão do crédito habilitado por 

Procafé Comércio e Indústria de Produtos Alimentícios Ltda no valor R$ 

12.351,28 (doze mil, trezentos e cinquenta e um real e vinte e oito 

centavos), na classe de credores quirografários extraconcursais da 

Massa Falida de Compre Mais Supermercados Ltda.Custas pagas 

inicialmente.Isento de honorários advocatícios.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, translada-se cópia aos autos principais 

e arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se 

e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 525340 Nr: 1610-87.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARY CRISTINA DO NASCIMENTO PAIVA CAMARGO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - 

OAB:8.566/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, RAYRA DA 

SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 
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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 Kary 

Cristina do Nascimento Paiva Camargo, no valor de R$ 14.540,64 

(quatorze mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) a 

ser habilitado na classe de credores trabalhistas extraconcursais da 

Massa Falida de Compre Mais Supermercado Ltda.Isento de custas e 

honorários advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 525746 Nr: 1845-54.2018.811.0002

 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: MAXIEL VETORELLO, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:, MARIA CAROLINA PESSATI - OAB:20.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Maxiel 

Vetorello, no valor de R$ 9.514,82 (nove mil quinhentos e quatorze reais e 

oitenta e dois centavos) a ser habilitado na classe de credores 

trabalhistas extraconcursais da Massa Falida de Compre Mais 

Supermercado Ltda.Isento de custas e honorários advocatícios.Ciência ao 

Ministério Público.Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 454115 Nr: 13697-46.2016.811.0002

 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: JOSE MARIO VELOSO GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMP. IMOB. LTDA E LORENÇO 

BOADAID, LEILA MARIA BOABAID LEVI, ANA MARIA BOABAID DE 

CARVALHO COUTO, TEREZINHA MARIA DE SANTANA, LUCILA SOARES 

BOABAID, LOURIZA SOARES BOABAID, WALTER NUNES DA SILVA 

BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY VELOSO GUEDES - 

OAB:MT 24987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 05(CINCO)DIAS 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 542329 Nr: 11010-28.2018.811.0002

 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: RENAN PEREIRA DA COSTA, REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROCHA NIMER - 

OAB:CORECON/MS 1033, Laura Cristina Souza Madureiro - OAB:MT 

10.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Posto isso, julgo extinta a presente sem resolução do mérito, na forma do 

inciso V, do art. 485, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do artigo 85, §8º do CPC, do Código de Processo Civil, cuja 

exigibilidade fica suspensa porquanto beneficiário da justiça gratuita. 

Ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 551878 Nr: 15853-36.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIPESCA IND. COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

P/PISCICULTURA LTDA-EPP, FRANCISCO CAVALCANTE PESSOA, 

GUSTAVO MARCAL PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT 

17.147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu em branco o prazo da publicação, para 

cumprimento da r. Decisão proferida nestes Autos. Motivo pelo qual, torno 

a publicar a r. Decisão para que no prazo de 05 (cinco) dias a parte 

Requerente manifeste-se nos Autos. Nada Mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 554376 Nr: 17076-24.2018.811.0002

 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: ANDREIA CONCEIÇÃO DE GOES, VALOR 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA 

E/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS GOMES DA SILVA - 

OAB:MT 17.631/O, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 

33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA 

LOBO - OAB:DF 39.684, MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:39976, 

VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 Vistos, etc.

Trata-se de Habilitação de Crédito Trabalhista e Pagamento proposta por 

Andreia Conceição de Goes em desfavor de Alcopan Alcool do Pantanal 

LTD., todos devidamente qualificados nos autos.

A parte autora requereu a desistência da ação (fls. 63/72).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

O pedido de fls. 63/72 se trata de uma simples manifestação de 

desistência da lide, sendo que a parte requerida não foi citada, sendo 

desnecessária a sua anuência.

Ante o exposto, homologo a desistência e extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC.

Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 579289 Nr: 8985-08.2019.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIMENTOS BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO CRISTOVAM COM DE ALIMENTOS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.Nos termos do artigo 98, caput, do CPC, (...)Portanto, deixando 

a parte autora de demonstrar, de modo satisfatório, a impossibilidade 

financeira de suportar os custos e as despesas processuais, através de 

documentos idôneos, a não concessão do benefício é medida que se 

impõe.Posto isso, indefiro o benefício da justiça gratuita à parte autora. 

Para tanto, determino venha à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais da 

presente demanda, sob pena de extinção.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 562143 Nr: 21389-28.2018.811.0002

 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: YASSMIN MOHAMAD HALLAK, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 6.565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON GIULIANO FRANCO 

DE SOUSA - OAB:15836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:266539, RUBEM 

MAURO VANDONI DE MOURA - OAB:OAB/MT12.627

 INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, PARA NO PRAZO DE 

05(CINCO)DIAS emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

parágrafo único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19143 Nr: 7795-74.2000.811.0002

 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: BAMERINDUS LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Cereais Água Limpa Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra 

arquivado e paralisado há mais de 15 anos.À vista disso, determinou-se a 

manifestação da parte interessada acerca de eventual ocorrência da 

prescrição intercorrente, contudo não houve qualquer pronunciamento 

positivo da parte exequente quanto ao prosseguimento do feito.Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Fundamento e 

decido.Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da 

ocorrência da prescrição intercorrente é medida que se impõe.Ante o 

exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente e, 

por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 924, inciso V, do CPC.Sem custas. Sem condenação em 

honorários advocatícios. Transitada em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19150 Nr: 7798-29.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMASCO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3007-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra 

arquivado e paralisado há mais de 15 anos. À vista disso, determinou-se a 

manifestação da parte interessada acerca de eventual ocorrência da 

prescrição intercorrente, contudo não houve qualquer pronunciamento 

positivo da parte exequente quanto ao prosseguimento do feito. Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Diante desse contexto, o 

reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição intercorrente é 

medida que se impõe. Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência 

da prescrição intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC. Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Transitada em 

julgado, deem-se baixas e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16233 Nr: 8173-64.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIGUEIRÓ & FIGUEIRÓ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Cardi Filho - OAB:MT 

3.584-A, THAISA AZEVEDO - OAB:OAB -MT 8747, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Vistos, etc. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra 

arquivado e paralisado há mais de 15 anos.À vista disso, determinou-se a 

manifestação da parte interessada acerca de eventual ocorrência da 

prescrição intercorrente, contudo não houve qualquer pronunciamento 

positivo da parte exequente quanto ao prosseguimento do feito.Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Fundamento e 

decido.Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da 

ocorrência da prescrição intercorrente é medida que se impõe.Ante o 

exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente e, 

por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 924, inciso V, do CPC.Sem custas. Sem condenação em 

honorários advocatícios. Transitada em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20031 Nr: 7833-86.2000.811.0002

 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: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE MARTINS FRANGE CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra 

arquivado e paralisado há mais de 15 anos.À vista disso, determinou-se a 

manifestação da parte interessada acerca de eventual ocorrência da 

prescrição intercorrente, contudo não houve qualquer pronunciamento 

positivo da parte exequente quanto ao prosseguimento do feito.Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Fundamento e 

decido.Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da 

ocorrência da prescrição intercorrente é medida que se impõe.Ante o 

exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente e, 

por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 924, inciso V, do CPC.Sem custas. Sem condenação em 

honorários advocatícios. Transitada em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19417 Nr: 8181-41.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.S. - ALVES MADEIRAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774/MT

 Vistos, etc. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que se encontra 

arquivado e paralisado há mais de 15 anos.À vista disso, determinou-se a 

manifestação da parte interessada acerca de eventual ocorrência da 

prescrição intercorrente, contudo não houve qualquer pronunciamento 

positivo da parte exequente quanto ao prosseguimento do feito.Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Fundamento e 

decido.Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da 

ocorrência da prescrição intercorrente é medida que se impõe.Ante o 

exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente e, 

por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 924, inciso V, do CPC.Sem custas. Sem condenação em 

honorários advocatícios. Transitada em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 298505 Nr: 19044-02.2012.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR FRANCISCO BATAIELO, SONIA MARIA DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - OAB:MT 

5.471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para declarar o domínio por 

usucapião extraordinária urbana localizada na Rua Saturno, lote 13, 

quadra D, Loteamento Jardim Panorama, nesta Comarca, matriculado sob o 

n°. 6.623 no 1º Serviço Notarial e Registro de Várzea Grande/MT, cujas 

dimensões encontram-se devidamente transcritas na planta e memorial 

descritivo (fl. 137), em favor da parte requerente Jurandir Francisco 

Bataielo, 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 

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 fl. 137. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias.Cumpra-se.Às providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 324026 Nr: 20424-26.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIMARE MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT/13.241-A

 Vistos, etc.

 Intimem-se as partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se, quanto o cálculo apresentado pelo Contador Judicial às 

fls. 126.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 331162 Nr: 27450-75.2013.811.0002

 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: LUCIELE BARBOZA DA SILVA CARDOSO, EMERSON 

MARCIANO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VICKY LTDA, IMOBILIÁRIA 

SOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:MT 15.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para declarar o domínio por 

usucapião extraordinária urbana localizada Rua 11, quadra 43, lote 18, 

Loteamento Jardim Itororó, nesta comarca, registrada sob a matrícula n. 

15.548 perante o 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, cujas dimensões 

encontram-se devidamente transcritas na planta e memorial descritivo (fls. 

63/64), em favor dos requerentes Luciele Barboza da Silva Cardoso e 

Emerson Marciano Cardoso, 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 extenso tempo de tramitação e o zelo do profissional (CPC - § 8º, 

art. 85).Transitada em julgado, expeça-se o mandado para o Cartório de 

Registro para proceder com o registro imobiliário, encaminhando cópia da 

sentença e dos documentos de fls. 63/64. Após, arquive-se com as 

baixas necessárias.Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 335363 Nr: 3840-44.2014.811.0002

 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: ADELINO FERREIRA DE SOUZA, GEILDA PEIXOTO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE MORAIS CARVALHO, GABRIEL 

ARCANJO DE OLIVEIRA-ME, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AUGUSTO PAIXÃO 

SILVA - OAB:69.595, CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - 

OAB:18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Vistos.

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais c/c lucros 

cessantes em decorrência de acidente de trânsito proposta por Adelino 

Ferreira de Souza e Geilda Peixoto de Souza em desfavor de Fernando de 

Morais Carvalho, Gabriel Arcanjo de Oliveira e Mapfre Seguros Gerais 

S/A, devidamente qualificados nos autos.

As partes informaram nos autos a realização de acordo extrajudicial, 

colacionado às fls. 254/256, devidamente assinados pelas partes e seus 

respectivos patronos, pugnando assim pela homologação e consequente 

extinção.

 Logo em seguida a requerida informou o cumprimento da obrigação 

firmada no referido acordo, requerendo a extinção do processo (fls. 

257/259).

É o relatório. Decido.

Verifica-se que o acordo realizado entre as partes, detém de requisitos de 

validade, existência e eficácia jurídica.

Posto isso, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste celebrado entre 

as partes (fls.254/256), para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III alínea “b” do Código de Processo Civil.

Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os 

honorários advocatícios na forma pactuada.

Com o trânsito em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos.

P.I.C. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 338683 Nr: 6855-21.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA CANDIDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, HEBER PEREIRA BASTOS - OAB:MT 13.698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Determinada a intimação da parte exequente via DJE, para apresentar 

planilha de cálculo atualizada nos autos, esta se manteve inerte, conforme 

certificado à fls. 74.

Dessa forma, determino seja a parte exequente intimada por correio via 

AR, para proceder com o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de ver-lhe extinto o processo sem resolução do mérito (CPC - 

§1º, art. 485).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 347666 Nr: 13994-24.2014.811.0002

 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: GONÇALINA LEMES DA CUNHA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COSTA FERREIRA 

DE MELO - OAB:103.997/MG, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818/MG

 Vistos.Inicialmente, observa-se que a requerida em sede de contestação 

requereu a retificação do seu nome no polo passivo da presente 

demanda, razão pela qual determino que a Secretaria proceda com a 

retificação do polo passivo da presente demanda, fazendo constar Banco 

Bonsucesso Consignado S.A.(..)a Venham às partes, no prazo de 15 

(quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos 

(art. 465, II e III, CPC).Determino, também, que a parte requerida aporte aos 

autos a via ORIGINAL dos referidos documentos (fls. 89, 91, 95-v/96 e 

97), no prazo de 15 (quinze) para a realização da perícia acima 

deferida.Apenas com o aporte do documento original acima determinado e 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes 

e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.Instalada 

que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do 

laudo na Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o 

ponto controvertido estabelecido no item “A”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC/2015 quando da elaboração 

do laudo.Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação 

no prazo comum de 15 (quinze) dias.Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC/2015).Ficam as partes, desde logo, advertidas 

quanto às providências do § 3º do art. 477, do CPC/2015.Oportunamente, 

venham-me os autos conclusos para deliberação.Intimem-se todos. 

Cumpra-se. Às providencias necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 344975 Nr: 11874-08.2014.811.0002

 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: JOAQUIM DOMINGOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FRANCISCO DE ARAUJO, PAULO 

CESAR DE SOUZA, WASHINGTOM LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - 

OAB:12145

 Vistos, etc.

À vista do alegado descumprimento do acordo firmado em audiência de 

conciliação às fl. 196/208, conforme narrado pelos autores às fls. 219, 

221, 224,232, determino que sejam os requeridos intimados pessoalmente 

para que no prazo de 15 (quinze) dias cumpram integralmente o acordo 

sub judice, sob pena de multa diária de sob pena de multa diária que fixo 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitadas a 30 (trinta) dias multa, 

a teor do disposto no artigo 537, do CPC.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 386561 Nr: 3047-71.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgard Augusto Pailo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - OAB:MT 

10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMYA CRISTINE 

GIACOMAZZO SOLIGO - OAB:15906

 Vistos, etc.

É dos autos que a exequente entabulou acordo com o executado, 

requerendo a homologação e suspensão do feito até o cumprimento 

integral do acordo às fls. 86.

No seguimento, determinou a intimação da parte executado para 

apresentar procuração ad judicia, este permaneceu inerte conforme 

certidão de fls. 94.

Assim, intime-se a parte exequente pessoalmente para que, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste-se se houve o integral cumprimento do acordo 

entabulado às fls. 86, ressaltando que o silêncio presumirá a 

concordância tácita com o pedido. Prazo: 10 dias.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, imediatamente conclusos para homologação do acordo e 

extinção do processo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 386691 Nr: 3114-36.2015.811.0002

 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: GABRIEL PERETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A

 Vistos, etc.

A Súmula 240 do STJ prescreve: “a extinção do processo, por abandono 

da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

 Desse modo, necessária se faz a intimação da parte requerida para 

manifestar-se nos autos. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 384559 Nr: 1761-58.2015.811.0002

 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: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRÓ CONDÔMINO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO POLO IGNACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - 

OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONY DE ABREU MUNHOZ - 

OAB:11.972/MT

 Vistos, etc..

Trata-se de cumprimento de sentença transitada em julgado. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações.

Assim, intime-se o devedor por meio de seu patrono via DJE, para 

cumprimento da obrigação, de acordo com o valor indicado fls. 134/155, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

 Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC.
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Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC).

Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, intime-se a 

parte autora para manifestar requerendo o que entender de direito para o 

deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 394528 Nr: 8095-11.2015.811.0002

 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: CRISTIANI ALFREDO DE MOURA CAMARGO, MICHEL 

CAMARGO FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPRENDIMENTO IMOBILIARIA 

LTDA E LOURENÇO BOABAID, PAULO YOSHIHARU MICHURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMARA APARECIDA TELES - 

OAB:17.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208.972/SP

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que a carta de citação direcionada ao 

requerido Lourenço Boabaid não foi recebida por ela e sim pelo Sr. 

Eduardo Marangon (fl. 90), razão pela qual o ato citatório não se revestiu 

de regularidade já que ele foi recebido por terceiro estranho à lide.

Sobre o assunto:

“Nula a citação, não se constitui a relação processual e a sentença não 

transita em julgado, podendo, a qualquer tempo, ser declarada nula, em 

ação com esse objetivo, ou em embargos à execução, se o caso (CPC, 

art. 741, I).” (RSTJ 25/439).

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA – 1ª 

APELAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – PESSOA FÍSICA – ATO 

REALIZADO VIA CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO – ASSINATURA DE 

TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO JURÍDICA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA 

ANULADA – 1º RECURSO PROVIDO – 2ª APELAÇÃO – PREJUDICADA. É 

nula a citação de pessoa física realizada pelo correio quando a entrega da 

correspondência registrada não ocorre diretamente ao destinatário, que 

deve apor assinatura no recibo. Incumbe ao autor o ônus de provar que o 

réu tomou ciência da existência de demanda judicial contra ele proposta, 

não obstante o AR tenha sido subscrito por terceira pessoa.”(TJMT - Ap 

72034/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 27/01/2015)

Isto posto, torno nula a citação do requerido Lourenço Boabaid e no 

impulso determino que seja expedido mandado visando citação do 

requerido no endereço indicado à fl. 90, consignando as deliberações já 

contidas ás fls. 53.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 376075 Nr: 23820-74.2014.811.0002

 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: SUZANA CAPPARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Candido da Silveira Filho 

- OAB:12.024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JAQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:MG 80.055, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, 

Leonardo Fialho Pinto - OAB:108.654/MG

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E 

DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGOS ILICITAMENTE C/C COM REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS E MATERIAIS POR DESCUMPRIMENTO 

CONTRATUAL proposta por SUZANA CAPPARELLI em desfavor de MRV – 

PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARÃES INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

Após o trânsito em julgado do acórdão, a parte autora manifestou 

concordância com o valor depositado em juízo pelo requerido e pugnou 

pela expedição de dois alvarás, um em seu nome e outro em nome do 

causídico (fl. 302/304).

A parte requerida compareceu nos autos e procedeu com o depósito 

voluntário na quantia de R$ 36.655,63, relativo à condenação imposta na 

sentença (fls. 305/312).

Instado o causídico a aportar aos autos o contrato de prestação de 

serviços advocatícios, o advogado Oscar Candido da Silveira Filho 

requereu o levantamento dos valores na conta bancária da parte autora 

às fls. 315/316.

Após, os autos vieram conclusos para deliberação.

É o necessário. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que os valores depositados nos autos serviram para adimplir o débito sub 

judice.

 Ante o exposto, declaro extinta a obrigação de fazer e pagar invocadas 

nestes autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 

526, § 3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase.

 Expeça-se alvará em favor da parte requerente para levantamento do 

valor consignado em juízo pelo requerido.

 Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 379216 Nr: 26174-72.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16.846/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, logo, em 

razão da matéria, a competência absoluta é da Vara Especializada em 

Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino 

que sejam os presentes autos redistribuídos para a referida vara.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 380300 Nr: 26924-74.2014.811.0002

 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: ELADIO VELOSO MAZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:MT 17.727-A, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifica-se que a parte requerida apresentou 

proposta de acordo às fls. 56/60, tendo a parte requerente manifestado às 

fls. 64/65 pela homologação do acordo.

Na decisão de fls. 70, foi homologado o acordo para a produção dos seus 

jurídicos e legais efeitos.

No seguimento, às fls. 87, a parte requerente peticionou requerendo o 

cumprimento de sentença.

 Da análise do pedido de cumprimento de sentença verifica-se que a 

requerente pugna pelo cumprimento do acordo formulado entre as partes.

Destarte, tendo em vista que o acordo não foi formalmente homologado e 

extinto, faz-se necessário sua homologação para o cumprimento de 

sentença conforme requerido.

Ante o exposto, homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

o acordo celebrado entre as partes às fls. 56/60 e 64/65, nos termos do 
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artigo 487, III, “b”, do CPC.

De outro norte, tendo em vista o descumprimento do acordo entabulado, 

intime-se o executado/requerido para cumprir o acordado, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do 

Código de Processo Civil.

 Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, §1º, do CPC.

 Intime-se também o requerido/executado para cumprir a obrigação de 

fazer, efetivando a baixa do protesto em nome do autor/credor no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Desde já, em caso de não cumprimento, nos termos do art. 537 do CPC, 

arbitro multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de 

descumprimento da obrigação de fazer, limitado a 20 (vinte) dias-multa, 

sem prejuízo das providências constantes no art. 536, § 1º do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

cumprimento de sentença.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 381803 Nr: 28111-20.2014.811.0002

 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: PAULO ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILDO DE OLIVEIRA FERNANDES, ZENAIDE 

FATIMA DE ARRUDA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINA DE 

ABREU SPERANDIO - UNIVAG - OAB:MT 9.175/B

 Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para declarar o domínio por 

usucapião extraordinária urbana do imóvel localizado à Rua Mateus 

Barbosa, n. 01, quadra 93, bairro Cohab João Baracat, nesta comarca, 

matriculado sob o n. 19.948 perante o 1º Tabelionato Registro de Imóveis 

de Várzea Grande/MT cujas dimensões encontram-se devidamente 

transcritas na planta e memorial descritivo (fls. 32/33), em favor da parte 

requerente Paulo Antonio dos 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 extenso tempo de tramitação e o zelo do profissional (CPC - § 8º, 

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. 32/33. Após, 

arquive-se com as baixas necessárias.Cumpra-se. Às providências 

necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 382059 Nr: 28328-63.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENIRA CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos.

Trata-se de ação de cobrança de beneficio do seguro dpvat promovida 

por Zenira Carvalho da Silva em desfavor de Itaú Seguros S.A

Após a sentença proferida a requerida compareceu nos autos informando 

a realização de depósito, conforme comprovante petição de fls. 97/99, 

relativo à condenação imposta na sentença.

A parte autora apresentou manifestação às fls. 101/104 não concordando 

com o valor depositado. Em seguida fora deferido o pedido de expedição 

de alvará do valor incontroverso (fl. 106), iniciando-se o cumprimento de 

sentença.

 A parte requerida aportou aos autos pagamento do valor referente ao 

remanescente às fls. 108/110 e, a parte autora manifestou concordância 

com o valor depositado em juízo pelo requerido, pugnando pelo 

levantamento do valor em seu favor (fl. 114).

Após vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o necessário.

Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação 

imposta na sentença, uma vez que a parte requerida efetuou 

espontaneamente o pagamento do débito, conforme se observam nas 

petições de fls. 97/99 e 108/110.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de fazer e pagar invocadas nestes 

autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 

3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta 

fase.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

remanescente consignado em juízo pela requerida (fls. 108/110).

Ademais, considerando que nos autos já ocorreu o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 383990 Nr: 1410-85.2015.811.0002

 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: GYSELY ZILPHA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICÍNIO BELA VISTA LTDA (PIRACANJUBA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HUGO MAUTONE - 

OAB:SP 174.067

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.Condeno a requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§ 8º, do Código de Processo Civil.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.Transitada em julgado a sentença, 

aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de cumprimento de 

sentença, e caso decorrido sem manifestação, arquive-se com baixa dos 

autos na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de 

praxe.Intime-se. Cumpra-se.As providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 237242 Nr: 17031-35.2009.811.0002

 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: Francisca Borges de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVICIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

A parte autora à fl. 154 alegou que entrou em contato com o Sr. Nilton 

Palmas, proprietário da empresa Ayra Engenharia Ltda, e informou que o 

imóvel onde funcionava a respectiva empresa foi vendido para o Sr. 

Ricardo de tal. Sendo assim, requer seja expedido mandado de citação.

Assim, determino que seja expedido novo mandado visando à citação do 

confinante RICARDO DE TAL no endereço mencionado à fl. 154-v, para 

apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 215269 Nr: 10589-87.2008.811.0002

 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: RENOSA IND. BRAS. DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE ABREU SOSSAI, JURACY BRITO, 

BB SEGUROS- BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ALVES FERRAZ - 

OAB:5632, JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB:MT 15.013-A, JOÃO 

EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:9.983, JOÃO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - OAB:9983, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10.006, 

Lazaro Roberto Moreira Lima - OAB:10.473, WESLEY SOBRÉ ALVES 

DE OLIVEIRA - OAB:12019

 Vistos.

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais proposta por 

Renosa Indústria Brasileira de Bbidas Ltda em desfavor de Danilo de 

Abreu Sossai, Juracy Brito e Brasil Veículos Companhia de Seguros, 

devidamente qualificados nos autos.

As partes informaram nos autos a realização de acordo extrajudicial, 

colacionado à fl.378, estando devidamente assinado pelos patronos das 

partes, pugnando assim pela homologação e consequente extinção.

 Logo em seguida a requerida informou o cumprimento da obrigação 

firmada no referido acordo, requerendo a extinção do processo 

(fls.381/382).

É o relatório. Decido.

Verifica-se que o acordo realizado entre as partes, detém de requisitos de 

validade, existência e eficácia jurídica.

Posto isso, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste celebrado entre 

as partes (fls.378), para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III alínea “b” do Código de Processo Civil.

Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os 

honorários advocatícios na forma pactuada.

Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, procedam às baixas e anotações de estilo, arquivando os autos.

P.I.C. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118182 Nr: 2294-27.2009.811.0002

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, 

VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 6.565/O, DANIELE I S CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA 

LOBO - OAB:DF 39.684, MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:39976

 Intimacao dos falidos, acerca da habilitacao no prazo de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39787 Nr: 7531-23.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO LUCAS GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:MT 7.901, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos, etc.Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por Banco 

Wolkswagen S/A. em desfavor de Lauro Lucas Guimarães, que se 

encontra arquivado e paralisado há mais de 6 (seis) anos.À vista disso, 

determinou-se a manifestação da parte interessada acerca de eventual 

ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve qualquer 

pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao prosseguimento do 

feito.Após, vieram-me os autos conclusos.É o necessário. Fundamento e 

decido.Após, vieram-me os autos conclusos.É o necessário. Fundamento 

e decido.(..)Diante desse contexto, reconheço que se operou a prescrição 

intercorrente (art. 487, “b”, inc. II, do CPC) e, por isso, deve ser declarada 

por esse Juízo.Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição 

intercorrente e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, “b”, inc. II, do CPC, 

julgando extinta a presente execução. Sem custas. Sem condenação em 

honorários advocatícios.Transitada em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 94180 Nr: 3704-28.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDA DE ALMEIDA, KAREN CRISTINA DE ALMEIDA 

BARCELOS, ITAMAR ELIAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO, RONDON PLAZA 

SHOPPING, CONDOMINIO RONDON PLAZA SHOPPING, JAR PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES CIVIS, ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO RONDON 

PLAZA SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:12.175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS RESENDE 

- OAB:6358 MT, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, 

MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - OAB:MT 10.505

 Vistos, etc..

Considerando que os embargos à execução devem ser distribuídos por 

dependência à ação de execução nos termos do art. 914, § 1ª do CPC, 

desentranhe-se os Embargos à Execução de fl. 442/479, procedendo a 

sua distribuição por dependência nos termos do artigo supracitado, para 

posterior análise.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 76089 Nr: 8426-76.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RUBI GOTLIB KELM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE VICENTE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI GOTLIB KELM - 

OAB:2132/RO, Soraya Maranhão Bagio - OAB:8079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SANCHES VICENTE 

RAMSAY GARCIA - OAB:OAB/MT 6.485

 Autos nº 8426-76.2004.811.0002 – Código. 76089

Vistos.

Determinada a intimação da parte exequente via DJE, para manifestar 

acerca do cálculo juntado à fls. 233, esta se manteve inerte, conforme 

certificado à fls. 236.

Dessa forma, determino seja a parte exequente intimada pessoalmente, 

para proceder com o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de ver-lhe extinto o processo sem resolução do mérito (CPC - §1º, 

art. 485).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande/MT, 17 de fevereiro de 2020.

 Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281788 Nr: 507-55.2012.811.0002

 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: ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. N. MAGALHÃES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA KARINE TRAGE - 

OAB:5737/E OABMT, JULIERME ROMERO - OAB:6.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT 6.486-B
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 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES DE RECURSO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 292124 Nr: 11910-21.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTE RODOVIÁRIOS CONQUISTA LTDA- 

EXPRESSO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GOES EMERICK - 

OAB:10.904

 Autos n. 11910-21.2012.811.0002 Código. 292124

Vistos.

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e lucros cessantes 

decorrentes de acidente de veículos proposta por Transportes 

Rodoviários Conquista Ltda – Expresso Coutinho em desfavor de Argemiro 

Garcia de Oliveira, devidamente qualificados nos autos.

As partes informaram nos autos a realização de acordo extrajudicial às 

fls. 179/180 e requereram a sua homologação.

 É o relatório. Decido.

Verifica-se que o acordo realizado entre as partes, detém de requisitos de 

validade, existência e eficácia jurídica.

Posto isso, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste celebrado entre 

as partes (fls. 1179/180), para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III alínea “b” do Código de Processo Civil.

Por fim, procedi com a baixa das constrições pendentes sobre os veículos 

de fls. 166/172, conforme solicitado no acordo extrajudicial (conforme 

documento anexo).

Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os 

honorários advocatícios na forma pactuada.

Após, oportunamente, certifique-se o transito em julgado, e arquivem-se 

com as cautelas de praxe.

Às providências necessárias.

Várzea Grande, 17 de fevereiro de 2020.

Silvia Renata Anffe Souza

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 251615 Nr: 10862-95.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIMENTOS BRASIL LTDA, MOACIR PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO CRISTIVÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA, ELAINE ADRIANA ALVES DA SILVA, PAULINA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 Vistos.

 Intime-se pessoalmente a parte exequente, para proceder com o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ver-lhe 

extinto o processo sem resolução do mérito (CPC - §1º, art. 485).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 231269 Nr: 11389-81.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERASMO CARLOS BRAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONÓRIO DE 

CASTRO - OAB:MT 3.541-B

 Posto isso, julgo procedente o pedido inicial para declarar o domínio por 

usucapião extraordinária urbana localizada Rua 11, quadra 43, lote 18, 

Loteamento Jardim Itororó, nesta comarca, registrada sob a matrícula n. 

15.548 perante o 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, cujas dimensões 

encontram-se devidamente transcritas na planta e memorial descritivo (fls. 

63/64), em favor dos requerentes Luciele Barboza da Silva Cardoso e 

Emerson Marciano Cardoso, 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 extenso tempo de tramitação e o zelo do profissional (CPC - § 8º, 

art. 85).Transitada em julgado, expeça-se o mandado para o Cartório de 

Registro para proceder com o registro imobiliário, encaminhando cópia da 

sentença e dos documentos de fls. 63/64. Após, arquive-se com as 

baixas necessárias.Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375056 Nr: 23074-12.2014.811.0002

 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: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Odorico Dorileo Rosa 

Junior - OAB:MT 13.822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A

 INTIMAR as partes, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca 

do LAUDO PERICIAL de fls. 213/218

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331928 Nr: 676-71.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORK SUL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BTK MARTELOS HIDRÁULICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JUNIOR - OAB:MS 9.429

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o êxito nas consultas dos Sistemas : INFOJUD, BACENJUD 

e RENAJUD, conforme r. Despacho de fls. 68 procedo a INTMAÇÃO da 

parte Requerente, a fim de que traga aos autos no prazo de 05 (cinco) 

dias o depósito de diligência.

Antonia Regina Domingues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300792 Nr: 21473-39.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTE DO IMÓVEL, QDA 28, LOTE 13

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

acerca da diligência negativa do oficial de justiça de fls. 94/95

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313543 Nr: 9715-29.2013.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: FERNANDO IZIDORIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO / RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:MT 10.928-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MG 123.907, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 26.417-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, PARA APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16092 Nr: 8218-68.1999.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT LEASING S.A- ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS TOMAS CASTANHA - 

OAB:1304-E/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora do despacho de fls. 46, tendo em vista a não 

publicação no sistema apolo dos representantes da parte autora, abaixo 

transcrita: Vistos, etc. Os presentes autos encontram-se em fase de 

conhecimento e/ou execução tendo sido os mesmos suspensos e 

arquivados provisoriamente em razão da inércia da parte interessada ou 

da não localização de bens penhoráveis do devedor. Desta forma, 

determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias corridos, manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito, 

em especial, sobre eventual ocorrência da prescrição intercorrente.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 561971 Nr: 21293-13.2018.811.0002

 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: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, EVANDRO C. ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clovis Sguarezi Mussa de 

Moraes - OAB:MT 14.485

 Intimação da parte Requerente , para que no prazo de 05 (cinco)dias 

traga aos Autos documentos que comprovem a divergência no valor do 

crédito, tal qual " talões ou histórico de contas das tarifas de energia".

 Antonia Regina Domingues

Técnica Judiciária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395704 Nr: 8953-42.2015.811.0002

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON 

SEÇÃO I, ZILMA SOUZA NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELINA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a parte autora para manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca dos ofícios juntado às fls. 98/105

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399752 Nr: 11181-87.2015.811.0002

 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: REGINA LAURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO CRISOSTOMO 

BARBOSA - OAB:13.519, RAFAEL DA SILVA BARBOSA - OAB:MT 

11.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A-MT, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A PERICIA AGENDADA PARA O DIA 28 

DE MARÇO DE 2020, A PARTIR DAS 09:30HORAS, no consultório do 

perito, Rua Barão de Melgaço, nº2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 

908, Centro, Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418244 Nr: 21135-60.2015.811.0002

 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: ROSANGELA ROMÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA A PERICIA AGENDADA para o dia 28 de 

março de 2020, a partir das 08:00horas, no consultório do perito, Rua 

Barão de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, 

Centro, Cuiabá-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 437582 Nr: 5442-02.2016.811.0002

 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: WILSON GONÇALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente demanda e 

julgo extinto o feito com resolução do mérito com base no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, a fim de condenar a empresa requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 1.181,25 (um mil cento 

e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), à parte autora, a título de 

indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo 

automotor. Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o 

valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser 

o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento 

danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do 

Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 

85, § 2º do CPC). Transitado e julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 15 (quinze) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos arquivados.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 18 de fevereiro de 2020.SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005163-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIA TEIXEIRA DA COSTA (AUTOR(A))
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SEBASTIAO DIVINO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Imobiliária Glória Ltda (REU)

Outros Interessados:

Alfredo José de Pinho (CONFINANTES)

José Maria de Campos (CONFINANTES)

Carlos Cesar de Araújo (CONFINANTES)

Alice Gonçalves Duarte de Campos (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital:30 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

S I L V I A  R E N A T A  A N F F E  S O U Z A  P R O C E S S O  n . 

1005163-28.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Ordinária]->USUCAPIÃO (49) REQUERENTES): SEBASTIAO 

DIVINO MIRANDA Endereço: AVENIDA JÚLIO DOMINGOS DE CAMPOS 915, 

(LOT JD GLÓRIA), GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-340 

AMELIA TEIXEIRA DA COSTA Endereço: GOVERNADOR JULIO CAMPOS, 

915, - ATÉ 3715/3716, JARDIM GLORIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78140-400 REQUERIDO(A): IMOBILIÁRIA GLÓRIA LTDA Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do(s) interessados e 

eventuais interessados (Art. 256, I c/c 257, III, ambos do CPC), acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem 

conhecimento da ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem 

como para habilitarem-se nos presentes autos, 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: SEBASTIÃO DIVINO 

MIRANDA, brasileiro, casado, aposentado, portador da CI/RG n. 3145726-6 

SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o n. 056.408.301-15 e sua esposa, 

AMÉLIA TEIXEIRA DA COSTA MIRANDA, brasileira, casada, aposentada, 

portadora do RG n. 0752523-0 SSP/MT e do CPF n. 275.035.851-53 

propuseram a presente AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIO Em face de 

IMOBILIÁRIA GLÓRIA LTDA, onde o requerente adquiriu da Requerida os 

imóveis da Qdra. 10, lotes n. 20 e n. 21, Loteamento Vila Suiça (hoje 

denominando de Bairro Jardim Gloria I), situado na Rua Julio Domingos de 

Campos, nesta cidade, ambos matriculados em nome da requerida, sob n. 

24.419 do livro 02 as fls. 01 em 11/05/1983, para que a ação seja julgada 

PROCEDENTE, concedendo-lhe o domínio útil dos imóveis em questão, 

declarando por sentença a posse e o domínio dos imóveis e seu 

consequente registro no Cartório Notarial. DESPACHO/ DECISÃO: Vistos. 

Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma satisfatória. I – 

Cite-se o proprietário do imóvel usucapiendo e todos os confinantes do 

referido imóvel. II – Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se os 

interessados em lugar incerto e os eventuais interessados (Art. 256, I c/c 

257, III, ambos do CPC). III – Por via postal, intime-se para manifestar 

interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, encaminhando-se a estes a cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. IV – Dê-se vistas ao Ministério Público. 

Defiro o benefício da JUSTIÇA GRATUITA. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GILDETH 

MACEDO DE JESUS, digitei. VÁRZEA GRANDE, 18 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005210-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. P. S. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da inversão do ônus da prova No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela requerida representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei Nº 8.078/90, também 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VÔO. PERDA DA CONEXÃO. 

APLICAÇÃO DO CDC. DANOS MORAIS. 1. Aplicação do CDC: A relação 

entre as partes se trata de uma típica relação de consumo, a fazer incidir, 

inconteste, as normas do estatuto consumerista (CDC - Código do 

Consumidor). APELO PROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70043867761, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz 

Barcellos Lima, Julgado em 25/07/2013). Outrossim, 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 

reúne melhores condições de comprovar os motivos do atraso e demais 

entraves no voo, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 04 de maio de 2020 às 11h30min, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 511 de 693



comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006900-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. M. Q. (EXEQUENTE)

A. C. M. D. M. (EXEQUENTE)

ANA PAULA FERNANDES DE MELO (EXEQUENTE)

K. V. M. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006900-32.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que os exequentes não cumpriram 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informaram o endereço eletrônico da parte executada. Ademais, 

observa-se pelos documentos colacionados nos Ids. 21459371; 

21459379; 21459672 que os exequentes Ana Carolini Magalhães de Melo, 

Kauã Vinicius Magalhães de Melo e Igor Vinicios Magalhães Quintino, 

tratam-se de menores absolutamente incapazes, portanto deverão serem 

representados por seus responsáveis, sendo o mandato outorgado 

obrigatoriamente por instrumento público. Nesse sentido: “CIVIL - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO BENEFICIÁRIO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - MORTE - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - 

INOCORRÊNCIA - AUTOR DA AÇÃO É MENOR ABSOLUTAMENTE 

INCAPAZ - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 198, INCISO I DO NOVEL CÓDIGO 

CIVIL (...) Os relativamente incapazes devem ser assistidos por seu 

responsável, sendo o mandato outorgado obrigatoriamente por 

instrumento público. (...).” (TJ/MT - Ap 120643/2008, DES. DIOCLES DE 

FIGUEIREDO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/01/2009, 

Publicado no DJE 28/01/2009) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MENOR IMPÚBERE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. 

MANDATO JUDICIAL. INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR PASSADA PELO 

REPRESENTANTE LEGAL. SUFICIÊNCIA. 1. As pessoas absolutamente 

incapazes não podem por si só constituir diretamente um procurador, 

salvo por instrumento público. Porém, praticando o representante 

respectivo por si o ato que é de interesse do representado, pode, pois, a 

procuração ser outorgada por instrumento particular. 2. A procuração por 

instrumento público somente se mostra necessária no caso de menor 

púbere, que participa da formação do ato juntamente com o representante 

legal que o assiste, ao contrário do absolutamente incapaz que dele não 

participa diretamente, sendo representado. 3. Constatando-se nos autos a 

presença de instrumento particular de mandato do advogado subscrito 

pela representante legal (detentora da guarda) da menor impúbere 

devidamente constituída , tal se revela suficiente à regularidade da sua 

representação, pelo que despicienda a figura do instrumento público na 

espécie, nos termos já expostos.” (TJ-MG , Relator: Otávio Portes, Data de 

Julgamento: 20/03/2013, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL) De outro 

norte, verifica-se que o exequente Igor Vinícios Magalhães Quintino, é 

menor absolutamente incapaz sendo representado por sua avó paterna 

Tania Regina Magalhaes, contudo deixou de apresentar termo de 

guarda/tutela para comprovar que avó é legítima para representá-lo. Ante 

o exposto, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo (art. 

321, parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito: 1. Informar o endereço eletrônico da parte executada, 

o que se não for possível também deverá ser informado. 2. Regularizar a 

representação processual dos exequentes Ana Carolini Magalhães de 

Melo, Kauã Vinicius Magalhães de Melo e Igor Vinícios Magalhães Quintino, 

carreando aos autos procuração outorgada por instrumento público, sob 

pena de extinção do processo. (art. 76, §1º, I, do CPC). 3. Juntar 

documento que comprove que avó é legítima para representar o menor 

Igor Vinícios Magalhães Quintino. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, DÊ VISTA AO MINISTÉRIO 

PÚBLICO para manifestação. Após, façam os autos IMEDIATAMENTE 

concluso os para manifestação. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005234-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BRITO COSTA OAB - SP0173508A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO SANTOS DUMONT LTDA - ME (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005234-59.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte impugnante não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes,. Ademais, 

constata-se que, não foram recolhidos os emolumentos judiciais iniciais. 

Ante o exposto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo 

(art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito: 1. Informar os endereços eletrônicos das partes, 

caso possuam. 2. Comprovar o recolhimento das custas de distribuição da 

presente impugnação (item 02 da tabela “B” do Provimento nº 11/2018 - 

CGJ). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam 

os autos conclusos. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004328-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRO RODRIGUES PORTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES DAVID (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004328-69.2020.8.11.0002. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que o autor não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou a sua profissão e nem os endereços eletrônicos das 

partes. Ainda, requer os benefícios da justiça gratuita, mas ante a 

ausência de informação quanto à sua profissão não é possível constatar 

a existência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade 

(art. 99, § 2º, do CPC). Desse modo, deverá o autor no prazo de 15 

(quinze) dias informar sua profissão e demonstrar sua insuficiência de 

recursos para pagar as custas e despesas processuais, por meio de 

documentos idôneos., sob pena de indeferimento (art. 99, § 2 º, c/c art. 

290, ambos do CPC, c/c 456, §1º, da CNGC). Ademais, constata-se que o 

autor, deixou de indicar a qualificação e o endereço do requerido, bem 

como a qualificação da confinante, determino a intimação do autor para, no 

mesmo prazo, informar a qualificação e o endereço do requerido e do 

confinante, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). 

Finalmente, cumpre destacar que a petição inicial se apresenta confusa, 

desprendidos de realidade fática, uma vez que a narração dos fatos não 

decorre logicamente os pedidos. Verifica-se que o autor narra na inicial 

que se encontra na posse do imóvel situado no “Loteamento Cassyra 

Lucia”, composto por uma casa residencial e um barracão, em um terreno 
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de 720 m2, conforme a planta e memorial descritivo. Discorre ainda que, a 

área denominada como “área 01” é a área passível de usucapião, 

possuindo o tamanho de 294,67 metros, sendo parte da área com 540 

metros. Já, no pedido formula de forma genérico “A procedência do 

pedido, a fim de reconhecer o direito do autor em usucapir o imóvel 

descrito, servindo a sentença, ao final, para registro no Cartório de 

Registro de Imóveis competente, com a expedição do competente 

mandado”. Assim, considerando ser imprescindível nas ações de 

usucapião a delimitação do imóvel a ser usucapido, deverá o autor 

adequar a exordial. Por outro lado, verifica-se que o autor não colacionou 

aos autos a matrícula atualizada do imóvel, a fim de delimitar o imóvel e 

comprovar a indicação correta do polo passivo. Assim, em homenagem ao 

disposto no art. 10, do CPC, intime-se o autor, na pessoa do seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a 

possível extinção do feito sem resolução do mérito em razão da inépcia da 

inicial (art. 330, I, § 1º, III, c/c art. 485, I, todos do CPC). Ou, caso prefira, 

deverá, em igual prazo, adequar a exordial, esclarecendo as 

inconsistências apontadas, bem como juntando documentos 

comprobatórios das alegações. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019392-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINA SACON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA STEFANY COSTA LEITE OAB - MT23331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019392-56.2019.8.11.0002. AUTOR(A): CLEMENTINA SACON REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, Trata-se de 

ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta no 

interesse de Clementina Sacon, em face do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Sinop, visando o fornecimento dos medicamentos Atacand 

16mg (candesartana cilexetila), Xarelto 20mg (rivaroxabana) e 

Hidroclortiazida 25mg a realização, diante do diagnóstico de Flutter, 

Fribrilação Atrial e Cardiomiopatia Dilatada (CID I 48 e I 42.0). Após 

remessa dos autos ao NAT, que emitiu o Parecer nº 1552/2019, este juízo 

determinou à parte autora a emenda da inicial para que trouxesse aos 

autos justificativa médica acompanhada de cópia do prontuário e do 

histórico médico, para a prescrição direta dos medicamentos pleiteados. A 

requerente anexou novos documentos médicos nos IDs nº 28135217 e 

28138065. Em análise do prontuário médico da autora, bem como da 

justificativa médica juntada, verifico que a requerente faz uso das 

medicações pleiteadas já de longa data, sendo que seu quadro de saúde 

encontra-se estabilizado desde 2012. Ademais, constato que não foi 

juntado aos autos comprovante de renda da parte autora. Diante disso, 

por cautela, postergo novamente a análise da tutela antecipada para 

determinar à parte autora que junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, seu comprovante de renda, sob pena sob pena de inépcia da petição 

inicial, sem nova intimação (art. 321 do CPC). Sem prejuízo, deverá também 

a autora trazer aos autos, no mesmo prazo fixado acima, negativa 

administrativa do medicamento Hidroclortiazida 25mg, uma vez que consta 

do Parecer do NAT que o fármaco é assegurado pelo SUS, por meio 

Componente Basico da Assistência Farmacêutica (CBAF), sendo 

responsabilidade Municipal a gestão (aquisição e distribuição). Cumprida a 

diligência ou decorrido o prazo acima, promova-se a imediata conclusão. 

Às providências. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008587-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIDES DOS SANTOS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008587-24.2019.8.11.0041. REQUERENTE: LEONIDES DOS SANTOS 

MORAES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Versam os 

autos acerca do fornecimento do medicamento Bosentana125mg, em 

favor da paciente Leonides dos Santos Moraes. Tendo em vista o Parecer 

Técnico do NAJ/TJ, sobreveio a informação de que parte Autora segue 

retirando a medicação de forma administrativa, em assim sendo, intime-se 

a parte Autora para que provida de documentação pessoal, receita médica 

e os exames médicos listados, se dirija até a Farmácia do Componente 

Especializado e informe nos autos o fornecimento voluntário do 

medicamento sub judice, através do sistema de saúde estadual, no prazo 

de até 20 (vinte) dias. À Secretaria para as providências necessárias. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014205-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA OAB - MT0010094A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (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 por intermédio de 

seu Procurador para impugnar a Contestação de ID 26867442, no prazo 

de 15 (quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 19 de fevereiro de 2020. NATELY 

APARECIDA SENABIO JUVENAL 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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 595946 Nr: 46215-40.2014.811.0041

 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: RENILDA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RENILDA DE MIRANDA, Cpf: 

75978970149, Rg: 395501, Filiação: Justina Neves de Miranda e Roberto 

Jesus de Miranda, brasileiro(a), casado(a), aposentada. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte Autora RENILDA DE MIRANDA, que 

encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido, para manifestar, 

por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, conforme decisão abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos,Em que pese o aparente abandono da causa 

pela parte Autora, a fim de se evitar qualquer alegação de nulidade, 

determino a intimação da parte Autora, por edital, com o prazo de 20 

(vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito.Às 
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providências. Várzea Grande, 3 de fevereiro de 2020. José Luiz Leite 

Lindote. Juiz de Direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, NEIRTON FERREIRA DE 

ALMEIDA, digitei.

Várzea Grande, 10 de fevereiro de 2020

Divania Rosa Federici de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 602142 Nr: 22860-06.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Considerando a petição de fl. 247, intime-se Adriana Bezerra de Brito, 

advogada, OAB/MT nº 12352, para manifestar acerca da declaração de fl. 

245 em seu inteiro teor, bem como do recebimento de honorários 

advocatícios no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), parte do 

montante judicialmente bloqueado para fins específicos de compra de 

medicamento.

Ainda, intime-se o Requerente pessoalmente para, no prazo de até 05 

(cinco) dias, prestar contas coligindo aos autos recibos e notas fiscais 

detalhadas contemporâneas a aquisição dos insumos vindicados, sob 

pena de bloqueio de contas bancárias para ressarcir o erário, tendo em 

vista que até o presente momento não realizou a devolução do valor de R$ 

5.317,50 (cinco mil trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos) ao 

Poder Público.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento.

Decorrido o prazo sem resposta, determino o desentranhamento dos 

autos (fls. 245; 247; 248/249), para que sejam remetidos à Procuradoria 

Geral do Estado para as providências que considerar cabíveis em sede de 

ressarcimento ao Erário; bem como para que sejam remetidos ao Ministério 

Público Estadual, para que seja apurada possível infração penal, em autos 

apartados.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 605784 Nr: 1229-90.2018.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADMR, JOSEANA ALENCASTRO DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:MT 5.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Prossiga-se o feito no cumprimento da decisão de fl. 707, item 1. Decorrido 

o prazo, sem manisfestação, remetam-se os autos ao arquivo definitivo. 

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000938-96.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

Outros Interessados:

KEILE FATIMA LIMA NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000938-96.2019.8.11.0044. AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE PARANATINGA Vistos, Considerando o teor do Art. 2º da 

Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 2019, tem-se que as ações 

em curso que envolvam os direitos à saúde pública distribuídas até a data 

da entrada em vigor da Resolução continuarão a tramitar nos juízos em 

que se encontram, ainda que em fase de cumprimento de sentença, com 

exceção daquelas com prestação continuada, o que não é o caso dos 

presentes autos (visto que trata-se de requerimento de vaga em UTI). 

Crendo que ocorreu mero equívoco, determino o retorno dos autos à vara 

originária. Redistribua-se. Às providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011186-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA TOMELIN BOGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011186-14.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ROSANGELA TOMELIN BOGO 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, Tratam-se 

os autos de obrigação de fazer com pedido de liminar, visando o 

fornecimento do medicamento Enoxaparina 80 mg à paciente Rosangela 

Tomelin Bogo. Determinada a intimação da parte autora para manifestar 

acerca viabilidade de retirar a medicação em dosagem menor, mas em 

quantidade necessária para realizar o seu tratamento (ID28171381), a 

mesma juntou aos autos prescrição médica reajustada (ID 28781992). 

Relatados, determino a disponibilização do medicamento ora pleiteado 

(Enoxaparina 40mg) à Requerente, cuja dispensação caberá à Secretaria 

de Estado de Saúde. Tendo em vista a informação de disponibilização da 

medicação sub judice na Farmácia de Alto Custo – SES a partir do dia 

04/12/2019, por meio de Ofício nº 35/2019/GBSES/SES/MT, de 19/11/2019, 

arquivado em Gabinete, determino a intimação da parte Autora para que, 

provida de documentação pessoal, receita médica e decisão judicial, se 

dirija à Secretaria de Estado de Saúde, à qual caberá, por meio da 

Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF – Luci Emilia 

Grzybowski de Oliveira (65) 9 84627045, localizada na Avenida Gonçalo 

Antunes de Barros nº 3366, bairro Carumbé, juntamente com a 

Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado 

– COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira nº 63, 

Centro Sul, Complexo CERMAC, adotar as providências necessárias para 

disponibilizar a medicação requerida. Ademais, tendo em vista a 

responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento 

do direito à saúde, registro que a responsabilidade de viabilizar a entrega 

dos medicamentos para os pacientes que residem em cidades do interior 

do Estado fica atribuída ao Município de origem do paciente, devendo o 

mesmo adotar os procedimentos necessários para dispensar a 

medicação, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em caso de 

indisponibilidade do paciente de locomover-se à Capital. Após, deverá a 

parte informar nos autos o fornecimento voluntário do medicamento, 

através do sistema de saúde estadual, no prazo de até 15 (quinze) dias. 

Em caso de eventual negativa, deverá o paciente juntar aos autos 

documento comprobatório que contenha, ao menos, o nome do servidor 

que o atendeu e o motivo do não fornecimento. Anoto, por oportuno, que a 

parte Autora deve submeter a nova avaliação médica ao término do 

trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o 

que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar 

diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado nº 02 da III 

Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Determino, 

desde pronto, que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da 

utilização do medicamento, ora deferido, a parte Autora deverá informá-lo 

a este juízo imediatamente. À Secretaria para as providências 

necessárias. Juiz(a) de Direito
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2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308264 Nr: 4223-56.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME GONÇALVES & CIA LTDA, JAIME 

GONÇALVES, CRISTIANE GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIME GONÇALVES & CIA LTDA, CNPJ: 

04939648000189, atualmente em local incerto e não sabido JAIME 

GONÇALVES, Cpf: 37635492187, casado(a), sócio e atualmente em local 

incerto e não sabido CRISTIANE GONÇALVES, Cpf: 88314120197, 

brasileiro(a), vendedora, Telefone 3685-1552. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kenya Saldanha 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 13 de novembro de 2019

Deozita Benedita de Souza Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 350038 Nr: 15864-07.2014.811.0002

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES 

QUÍMICOS, MARIA DO CARMO FERRAZ ALBUÉS, MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT, KLEBER FERRAZ ALBUES, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, LUIZ FERNANDO BARRETO MARTINS - OAB:21306/O, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:OAB/MT 11.190

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerida, por intermédio de seus advogados, para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, comprove documentalmente o encerramento 

das atividades do Centro de Recuperação Para Dependentes – JKR.

Muito embora a parte requerida tenha comunicado o encerramento de 

suas atividades (fl. 1.115), tal asserção não condiz com a informação 

extraída no sítio eletrônico da Receita Federal (anexo a este despacho), a 

qual atesta que o Centro de Recuperação de Dependente Químico JKR 

(CNPJ n. 11.744.416/0001-30) encontra-se com a situação cadastral ativa 

perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Após, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos acerca da certidão do oficial de justiça que 

cumpriu o mandado de constatação (fls. 1.119/1.120), bem como sobre a 

informação prestada pela parte requerente, no tocante ao encerramento 

das atividades.

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Por fim, FAÇAM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338375 Nr: 6606-70.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA, REGINA LOPES 

MAGALHÃES SILVA, CLAUDINEIA EVA DA COSTA SOUZA, NELMA DE 

OLIVEIRA NERES

 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. 366/411, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300996 Nr: 21694-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ERIBERTO JORGE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA CURVO - 

OAB:4254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que junte aos autos os 

dados bancários para transferência do valor referente a Requisição de 

Pequeno Valor, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301700 Nr: 22467-67.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JACILDA ALVES DE LIMA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J R BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que ao contrário do afirmado pelo subscritor da petição de fl. 

269, o alvará n. 578197-3 foi devidamente pago a seu beneficiário, 

conforme cópia anexa. Diante disso, impulsiono estes autos, intimando a 

parte exequente para que manifeste no feito, requerendo o que de direito, 

no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 109538 Nr: 5376-37.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI FERREIRA VIANA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SOARES RAMOS - 

OAB:PROC. FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270, LEONIR GALERA MARI - OAB:3007-A/MT, MARIEL 

MARQUES OLIVEIRA - OAB:6040, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056, Rodrigo Sampaio de Siqueira - OAB:9259, SAIONARA 

MARI - OAB:5225

 Vistos em correição.

PROCEDA-SE com a retificação do polo passivo da presente ação, 

mediante a substituição de Sadi Ferreira Viana por Espólio de Sadi Ferreira 

Viana, cujo representante legal é o inventariante Márcio Pellisari Viana.

PROCEDA-SE ainda com a habilitação dos advogados do inventariante no 

sistema Apolo, conforme procuração acostada nos autos (fl. 170).

Após, INTIME-SE o inventariante, por intermédio de seus procuradores, 
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para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o termo de inventariante 

expedido nos autos do inventário tombado sob o n. 

1005358-13.2018.8.11.0002, bem como o seu documento de identificação 

pessoal.

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Por fim, FAÇAM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 50936 Nr: 5780-64.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOSERV COOPERATIVA DE SERVIÇO DE 

REPR. COMERCIAL LTDA, VALTEMIR FLÁVIO ZANONI, MARCOS ANTONIO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO INSS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Maciel de Lima - 

OAB:6711/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:OAB-MT 4635

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos acerca dos esclarecimentos prestados pelo 

Departamento de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (fls. 302/304).

Decorrido o prazo sem pronunciamento, INTIME-SE a parte exequente 

pessoalmente para manifestar, suprindo a falta existente nos autos, sob 

pena de extinção (CPC, artigo 485, inciso III, § 1º).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Por fim, FAÇAM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 596002 Nr: 18094-46.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDELIRIO AGOSTINETTO, NOEMI AGOSTINETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:OAB/MT 10.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte embargante para, querendo, manifestar 

sobre a impugnação de fls. 127/130, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 426912 Nr: 25605-37.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO PAULISTA LTDA., JOSE 

CATENA FILHO, KASSIO RODRIGO CATENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:MT 14.360

 Vistos em correição.

C E R T I F I Q U E - S E  s e  o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n . 

1008867-21.2019.8.11.0000 já foi julgado.

Após, INTIME-SE a parte executada, por intermédio de seu(seus) 

procurador(es), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se o 

recurso administrativo já foi julgado.

Por fim, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito, 

suprindo a falta que impede o seu regular prosseguimento.

Decorrido o prazo sem pronunciamento, INTIME-SE a parte exequente 

pessoalmente para manifestar, sob pena de extinção (CPC, artigo 485, 

inciso III, § 1º).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Por fim, FAÇAM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447090 Nr: 10486-02.2016.811.0002

 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: FABIO DE SOUZA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR G. DO CARMO - 

OAB:16.409/MT, RODRIGO BRANDAO CORREA - OAB:MT 16.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 288079 Nr: 7491-55.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALY BADAULY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391, JACKSON WESLEY VALÉRIO - OAB:9.057

 Vistos em correição.

PROCEDA-SE com a abertura de um novo volume (CNGC, artigo 337).

Após, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos acerca da exceção de pré-executividade 

apresentada pela parte executada (fls. 71/77).

Decorrido o prazo sem pronunciamento, INTIME-SE a parte exequente 

pessoalmente para manifestar, suprindo a falta existente nos autos, sob 

pena de extinção (CPC, artigo 485, inciso III, § 1º).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Por fim, FAÇAM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255265 Nr: 13350-23.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que junte aos autos os 

dados bancários para transferência do valor referente a Requisição de 

Pequeno Valor, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 240419 Nr: 1694-69.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DE PINHO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fl. 200), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 170).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).
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Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de cumprimento de sentença em face de eventual débito 

remanescente.

Advirta-se que a inércia da parte exequente implicará na extinção do 

processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento da 

obrigação (CPC, artigo 924, inciso II).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36458 Nr: 5104-53.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERALDO CORREA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNIC IPIO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BERALDO CORREA DE ALMEIDA, Cpf: 

008.332.901-34. 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. INTIMAR O REQUERIDO da Decisão proferida nos Autos.

Sentença: Ante o exposto, 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, 31 de janeiro de 2020. Eduardo Calmon de 

Almeida Cézar Juiz de Direito Diretor do Foro

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, Deozita Benedita de 

Souza Campos, digitei.

Várzea Grande, 13 de fevereiro de 2020

Deozita Benedita de Souza Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 93884 Nr: 2437-21.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DO ROSARIO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14.305/MT, BIANCA REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, DR. 

ANDRÉ GONÇALVES MELADO - OAB:8075, ELIMARI CUNHA FORTES - 

OAB:18.329 MT, JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO - 

OAB:21046/O, RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - 

OAB:21238/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Da análise dos documentos lançados nos autos, constata-se que a parte 

exequente se trata de pessoa não alfabetizada (fls. 10 e 15-v).

Assim, intime-se o advogado da parte exequente, para no prazo de 10 

(dez) dias, juntar o instrumento procuratório conferindo-lhe poderes 

especiais, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (CC, art. 

595), a fim de viabilizar a expedição do alvará, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Após, imediatamente conclusos.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 95333 Nr: 4822-39.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDER GOUVEIA ORTIZ, AMARILDO SANTOS DE 

ARRUDA, CARMEM AMELIA RAFAELI, CELSO PAVANI DE SOUZA, 

ANDREI DUARTE DESUITE ALVES, CLAITON INACIO DE JESUS, GIOVANA 

GARCIAS, JOÃO JOSÉ MENDANHA CARDOSO, EDHERSON AUGUSTO 

WEBER TAVERA, GIMENEA AUXILIADORA DE SOUZA, INACIRAY RAMOS 

DE BRITO, CRISTIANE LIMA PRADO, EDIVAN APARECIDA DIAS DE 

AMORIM, ELISEU HEBER DA SILVA, JULIO CELSO DA CUNHA, JOSÉ VAZ 

DE MEDEIROS NETO, ROBERTO MARÇAL DE MENDONÇA, JUSCIMAR 

ALBERTINO DE CAMPOS, VALDINEI DOS SANTOS NUNES, WESLLEY 

CESAR SCHEMBEK, LUIZ VIRINO BATTISTI, MARCELO JASSEK DRUMOND, 

JOSE MESSIAS DE SOUZA SANTOS, VALDERSON VALERIO DA SILVA, 

JOEL SILVA DE ARRUDA, SIRLEI SALETE PIASECKI, RONALDO ROSA 

COSTA DE ARRUDA, WILLIAN ARRUDA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. IGNÊZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979, DRA. IGNEZ MARIA MENDES LINHARES - 

OAB:4979, IGNÊZ MARIA MENDES LINHARES - OAB:4979, IGNEZ 

MARIA MENDES LINHARES - OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 2.967/2.969), de acordo com os dados 

bancários indicados nos autos (fl. 2.973).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de cumprimento de sentença em face de eventual débito 

remanescente.

Advirta-se que a inércia das partes exequentes implicará na extinção do 

processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento da 

obrigação (CPC, artigo 924, inciso II).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 98083 Nr: 7383-36.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA ROMANA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE GOMES PAVEZI - 

OAB:14305, BIANCA REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, BRUNA 

RAFAELA MACIEL - OAB:21.649, DR. ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, JOSE ANTONIO SALDANHA POMPEU CARDOSO - 

OAB:21046/O, MICAEL GALHANO FEIJÓ - OAB:5935, RENATA 

ALESSANDRA SANT ANA MOTA - OAB:21238/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fl. 272), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 275).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de cumprimento de sentença em face de eventual débito 

remanescente.

Advirta-se que a inércia da parte exequente implicará na extinção do 

processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento da 

obrigação (CPC, artigo 924, inciso II).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 353293 Nr: 18204-21.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MUNHÃO, IVETE DE CAMPOS SGUAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

I – DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ AO MUNICÍPIO

Cumpra-se a decisão de fl. 253, expedindo-se o alvará para levantamento 

do valor depositado equivocadamente pelo Município, de acordo com os 

dados bancários indicados à fl. 257.

 II- DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ AO PERITO NOMEADO À FL. 235.

Com observância das formalidades legais, expeça-se alvará para 

levantamento de 50% do valor depositado à fl. 261, conforme dados 

informados pelo Sr. Perito à fl. 263.

 Após, intime-se para iniciar os trabalhos periciais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344954 Nr: 11857-69.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE B. DANTAS BORGES - 

OAB:13.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que junte aos autos os 

dados bancários para transferência do valor referente a Requisição de 

Pequeno Valor, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 389442 Nr: 4991-11.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 126/131), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fls. 134/135).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de cumprimento de sentença em face de eventual débito 

remanescente.

Advirta-se que a inércia da parte exequente implicará na extinção do 

processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento da 

obrigação (CPC, artigo 924, inciso II).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21803 Nr: 143-40.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURGÕES J.R. COM. SERVIÇOS LTDA, ELSIO 

ANTÔNIO RISSÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

PROC. EST. - OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON FEIJO DOS SANTOS - 

OAB:4355-A/MT, JOAO BATISTA DE MORAES - OAB:11059, RUTH 

SOUSA DOURADO - OAB:7.141

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 1.389,32 e da taxa judiciária no valor de R$ 202,11, totalizando em R$ 

1.591,43, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 345518 Nr: 12268-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NATANIEL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Restando cancelado o alvará anteriormente expedido em razão de 

divergências bancárias, conforme certidão constante à fl. 87, defiro a 

imediata expedição de alvará para liberação dos valores depositados em 

juízo (fl. 71), de acordo com os dados bancários indicados nos autos (fl. 

82).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de cumprimento de sentença em face de eventual débito 

remanescente.

Advirta-se que a inércia da parte exequente implicará na extinção do 

processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento da 

obrigação (CPC, artigo 924, inciso II).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

 Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244927 Nr: 5457-78.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO SAMPAIO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA CURVO - 

OAB:4254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que junte aos autos os 

dados bancários para transferência do valor referente a Requisição de 

Pequeno Valor, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 273117 Nr: 15464-95.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURICO JOÃO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Da análise dos documentos lançados nos autos, constata-se que a parte 
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exequente se trata de pessoa não alfabetizada (fls. 22/24).

Assim, intime-se o advogado da parte exequente, para no prazo de 10 

(dez) dias, juntar o instrumento procuratório conferindo-lhe poderes 

especiais, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (CC, art. 

595), a fim de viabilizar a expedição do alvará, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Após, imediatamente conclusos.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 291504 Nr: 11247-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZIDORO DE PAULA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos o competente instrumento de mandato outorgando poderes 

especiais (receber e dar quitação (nessa ordem) ou levantar valores) ao 

patrono que tenciona levantar alvará judicial em seu nome (CNGC, artigo 

450; CPC, artigo 105).

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 475997 Nr: 24180-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINHAS E FORMAS MODA INTIMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA DANTAS DA SILVA - 

OAB:20307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor no 

valor R$ 413,40, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415865 Nr: 19843-40.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALDONADO E MORO LTDA - ME, RAUL 

CHAVES MALDONADO, THAIS WITCZAK MALDONADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MALDONADO E MORO LTDA - ME, CNPJ: 

06813425000104. 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: 23/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

MALDONADO E MORO LTDA - ME, RAUL CHAVES MALDONADOE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de natureza 

tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

10818/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/04/2015

 - Valor Total: R$107.506,90 - Valor Atualizado: R$106.156,93 - Valor 

Honorários: R$1.350,00

Despacho/Decisão: Visto...Cumpra-se como requerido na peça retro, 

citando-se a parte devedora por edital com o prazo de 30 dias, nos termos 

do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80. Decorrendo em branco o prazo, com fulcro 

no art. 72, II, do CPC, nomeio, desde já, como curadora especial, a 

ilustrada Defensoria Pública, a quem deverá ser dada vista dos autos 

para, querendo, manifestar-se, no prazo legal. Decorrido o prazo e depois 

de ouvida a exequente, em 15 dias, conclusos.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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 17 de fevereiro de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451693 Nr: 12605-33.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA LEMES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que considerando a expedição dos alvarás nos autos, 

impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que manifeste no feito, 

requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de retorno 

dos autos ao arquivo.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6772 Nr: 551-31.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADERVAL MIRANDA DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORES DA FAZENDA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADERVAL MIRANDA DOS SANTOS - ME, 

CNPJ: 01152636000111. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR PARTE REQUERIDA da Decisão prolatada nos Autos 

que DECLAROU prescrição das custas e taxas judiciárias.

Despacho/Decisão: No presente caso, considerando que a primeira 

intimação da parte devedora ocorreu há mais de 05 (cinco) anos, bem 

como que não se verificou nesse interstício nenhuma das causas 

interruptivas previstas em lei, impõe-se o reconhecimento da prescrição, 

porquanto se trata de matéria de ordem pública. Ante o exposto, 

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, 11 de fevereiro de 2020. Eduardo Calmon de Almeida Cézar 

Juiz de Direito Diretor do Foro

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, Deozita Benedita de 
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Souza Campos, digitei.

Várzea Grande, 17 de fevereiro de 2020

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305995 Nr: 1730-09.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO NEY DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA R. 

WHELAN-Proc. Federal - OAB:1.381.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA HINTZE - 

OAB:21.489/MT

 Certifico com a finalidade de INTIMAR A PARTE REQUERIDA na pessoa de 

seu patrono DR. BRUNO FERREIRA HINTZE, OAB/MT 21.489, da Decisão 

prolatada nos autos a seguir transcrito: "...Assim, considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita referente à custa processual e taxa 

judiciária, exclusivamente em relação a este pedido. Anote-se. Remeta o 

presente procedimento à Divisão de Arrecadação e Arquivamento para 

que tome as providências cabíveis. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão servirá como 

comunicação/mandado (Ordem de Serviço n.º 2/2017/DF). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 07 de fevereiro de 2020. 

Eduardo Calmon de Almeida Cézar-Juiz de Direito Diretor do Foro. Deozita 

Benedita de Souza Campos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 308318 Nr: 4277-22.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA E AUTO PEÇAS FRITZ LTDA, 

RICARDO BRUNO VERHALEN, GUNTER HENRIQUE FREDERICO 

VERHALEN, ELVIRA ADELHEIT VERHALEN, FREDERICO JACOB 

VERHALEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS FELIPE VERHALEN 

DE FREITAS - OAB:17.193/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a Executada MECÂNICA E AUTO PEÇAS FRITZ LTDA, por 

intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos sobre a determinação constante à fl. 37, bem 

como, indique os dados bancários para a expedição de alvará judicial 

(nome da instituição financeira, agência, conta bancária, nome e CPF do 

titular da conta bancária) para levantamento do valor remanescente à 

dedução das custas processuais e honorários advocatícios.

 Anote-se que a inércia da parte executada implicará na expedição dos 

respectivos alvarás, conforme determinação de fl. 37, e 

consequentemente no arquivamento dos autos.

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315155 Nr: 11451-82.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E 

TECNOLOGIA - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXTRA SUPERMERCADOS LTDA, DENISE 

BOEIRA DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA 

ROCHA-PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DENISE BOEIRA DE GODOI, Cpf: 

01004865171, brasileiro(a), 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: 23/05/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - 

INMETRO em face de EXTRA SUPERMERCADOS LTDA e DENISE BOEIRA 

DE GODOI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

natureza não tributária, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 40/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/01/2012

 - Valor Total: R$2.801,02 - Valor Atualizado: R$2.601,02 - Valor 

Honorários: R$200,00

Despacho/Decisão: Visto...Considerando o grande volume de feitos nesta 

Vara e, ante a chegada do recesso forense de 19.12.19 a 06.01.2020, 

devolvo os autos ao cartório, devendo retornar conclusos após o dia 06 

de janeiro de 2020.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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 17 de fevereiro de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89883 Nr: 10960-56.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS FERREIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ NAAMAN KHOURI - 

OAB:4920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON RODRIGUES SILVA 

NETO - OAB:43253-PE

 Certifico com a finalidade de INTIMAR A PARTE REQUERIDA, na pessoa 

de seu patrono DR. WILSON RODRIGUES, OAB-PE 43.253, da Decisão 

prolatada nos autos a seguir transcrita: '...Assim, considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO os 

benefícios da justiça gratuita referente à custa processual e taxa 

judiciária, exclusivamente em relação a este pedido. Anote-se. Remeta o 

presente procedimento à Divisão de Arrecadação e Arquivamento para 

que tome as providências cabíveis. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão servirá como 

comunicação/mandado (Ordem de Serviço n.º 2/2017/DF). Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 07 de fevereiro de 2020. 

Eduardo Calmon de Almeida Cézar-Juiz de Direito Diretor do Foro."

Deozita Benedita de Souza Campos

Gestora Administrativa

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261074 Nr: 1932-54.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCALL SER. COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MERCALL SER. COM. LTDA, CNPJ: 
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04056825000189. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Visto...A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, pessoa jurídica de direito público, qualificada nos autos, 

propôs “Ação de Execução Fiscal” em face de MERCALL SERV. COM. 

LTDA, igualmente qualificado, objetivando, em síntese, o recebimento da 

quantia de R$ 6.141,94 (seis mil, cento e quarenta e um reais e noventa e 

quatro centavos).O processo tramitou normalmente até que aportou nos 

autos a peça de fls. 50-57, juntada pelo exequente, na qual informa que o 

débito foi pago e requer a extinção do feito.É a síntese do 

necessário.Decido.Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo 

pagamento do débito exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de 

Processo Civil, declarando extinta esta execução.Condeno o executado 

ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos previstos no art. 85 § 2° do CPC.Para que tome ciência da 

sentença proferida nos autos, determino que seja intimada a parte 

executada por edital, no prazo de 20 (vinte) dias.Transitada em julgado, e 

inexistindo pedido de cumprimento de sentença, expirado o prazo de 30 

(trinta) dias, cumpra-se o disposto no art. 5º, do Provimento n. 

12/2017-CGJ, lançando o andamento “Arquivamento com Remessa À 

Contadoria – Código 626”.P.R.I.C.

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, Nilda Fernandes Ribeiro, 

digitei.

Várzea Grande, 17 de fevereiro de 2020

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247963 Nr: 7700-92.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ GONÇALVES OELKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228539 Nr: 8692-87.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:MT 9.457, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9.409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que em consulta ao Sistema de Precatório no TRF1, 

verifica-se que há previsão de pagamento do Precatório n° 

0260829-19.2018.4.01.9198 para este ano de 2020. Considerando, não 

haver possibilidade de retificação do Precatório já expedido, sendo 

necessário expedição de um novo Ofício Requisitório com a renúncia do 

valor excedente, por esse motivo, impulsiono estes autos na forma 

estabelecida pelo Provimento n. 56/2007-CGJ, intimando a parte exequente 

para em dez dias manifestar se ainda há interesse na renúncia ou se 

aguarda o pagamento do Precatório para este ano.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 516582 Nr: 22582-15.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGENES DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA ANANDA MENDES 

MOREIRA - OAB:22.717-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos quanto à informação de fl. 28-v, requerendo o que 

entender de direito.

Por fim, FAÇAM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 278456 Nr: 22061-80.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURIANE DA SILVA, LDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fl. 200), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 204).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Aguarde-se EM CARTÓRIO a comunicação de pagamento do Precatório de 

fl. 198.

Após, façam-me os autos conclusos para expedição de alvará e 

consequente extinção em razão do cumprimento da obrigação (CPC, artigo 

924, inciso II).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 305541 Nr: 1228-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA ALBERTINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 286 e 291), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 294).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de cumprimento de sentença em face de eventual débito 

remanescente.

Advirta-se que a inércia da parte exequente implicará na extinção do 

processo, com resolução do mérito, em razão do cumprimento da 

obrigação (CPC, artigo 924, inciso II).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

 Por fim, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 202190 Nr: 12835-90.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASILINO FERREIRA, ESPÓLIO DE JOSE COBERTINO 

FERREIRA, VICENTINA MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURYANNE CONCEIÇÃO DE 

ARRUDA - OAB:14.853/MT, VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO ARRUDA - 

OAB:9.430/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fl. 264), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 266).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de cumprimento de sentença em face de eventual débito 

remanescente.

Com a manifestação da parte exequente, façam-me os autos conclusos.

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Havendo Precatório pendente de pagamento, aguarde-se em Cartório a 

comunicação de pagamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 84109 Nr: 6255-15.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ADEMAR BERGOSSA, MARLI APARECIDA MOLLINA, 

BRUNO MOLLINA BERGOSSA rep. Por seus pais ADEMAR BERGOSSA E 

MARLI A MOLLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE FREITAS, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. MONICA HELENA 

GIRALDELLI - OAB:OAB/MT - 9141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fl. 546), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 549).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Intime-se ainda a parte exequente, por intermédio de seu(sua) 

advogado(a), para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se 

concorda com o valor pago pela parte devedora ou se deseja prosseguir a 

fase de cumprimento de sentença em face de eventual débito 

remanescente.

Com a manifestação da parte exequente, façam-me os autos conclusos.

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

Havendo Precatório pendente de pagamento, certifique-se e aguarde-se 

em Cartório a comunicação de pagamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 267209 Nr: 5820-31.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEDINA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH MARGARIDA MARTINS 

FERREIRA - OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fl. 155), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fls. 153/154).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Aguarde-se EM CARTÓRIO a comunicação de pagamento da Requisição 

de Pequeno Valor de fl. 148.

Após, façam-me os autos conclusos para expedição de alvará e 

consequente extinção em razão do cumprimento da obrigação (CPC, artigo 

924, inciso II).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 345340 Nr: 12143-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZANILDES MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Avulta-se dos autos que os valores devidos pela Executada foram 

devidamente adimplidos, inexistindo Requisição de Pequeno Valor ou 

Precatório pendente de pagamento, não havendo razões para o 

prosseguimento da fase de execução.

É a síntese do necessário.

 Decido.

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 160/161), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 159).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 375874 Nr: 23672-63.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGENES DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA ANANDA MENDES 

MOREIRA - OAB:22.717-MT, RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - 

OAB:MT 19.396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fl. 173), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fl. 176). Intime-se a parte exequente para que tome 

conhecimento desta decisão (CNGC, artigo 450, § 3º).

Aguarde-se EM CARTÓRIO a comunicação de pagamento da Requisição 

de Pequeno Valor de fl. 172.

Após, façam-me os autos conclusos para expedição de alvará e 

consequente extinção em razão do cumprimento da obrigação (CPC, artigo 

924, inciso II).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 265288 Nr: 4689-21.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISSANDRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8.524/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Avulta-se dos autos que os valores devidos pela Executada foram 

devidamente adimplidos, inexistindo Requisição de Pequeno Valor ou 

Precatório pendente de pagamento, não havendo razões para o 

prosseguimento da fase de execução.

É a síntese do necessário.

 Decido.

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Defiro a imediata expedição de alvará para liberação dos valores 

depositados em juízo (fls. 277/278), de acordo com os dados bancários 

indicados nos autos (fls. 271/274).

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento desta decisão 

(CNGC, artigo 450, § 3º).

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004403-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI BARBOSA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004403-11.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SIRLEI BARBOSA DE PINHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Trata-se de ação de 

restituição c/c declaração de indébito c/c tutela de urgência em desfavor 

do Estado de Mato Grosso e que aduz da petição inicial que a requerente 

é servidora estadual, tendo como cargo efetivo o de professora e que 

atualmente desempenha função gratificada e vem sofrendo a incidência 

de 11% de contribuição previdenciária sobre essa jornada. Nessa linha, a 

função gratificada exercida pela demandante atualmente tem o valor de R$ 

1.538,00 mas dos últimos 40 meses, com exceção das gratificações 

natalinas todos tiveram descontados 11%, ou seja, atualmente R$ 169,18, 

consoante holerites anexos. Todavia, esses valores não são 

considerados para fins de aposentadoria, visto que o cálculo dos 

proventos tem por base somente a jornada de trinta horas semanais, 

conforme disciplinado na lei que regulamenta o cargo. O Estado vem 

utilizando as parcelas percebidas a título de gratificação de função sem 

que essas parcelas fossem incluídas nos proventos de aposentadoria. 

Nesse diapasão, alega a requerente que a arrecadação dessa 

contribuição deve incidir tão somente sobre o subsídio, ou seja o cargo 

efetivo e não sobre a função gratificada. Que o cálculo das contribuições 

previdenciárias deve ter excluídas as parcelas remuneratórias de caráter 

transitório. Assim sendo, pugna a requerente pela concessão da justiça 

gratuita, bem como da liminar da tutela de urgência, a fim de cessar o 

desconto previdenciário incidente sobre a função gratificada exercida pela 

demandante. É o breve relatório. DECIDO. Defiro o pedido de justiça 

gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Posto isso, 

passo a analisar o pedido de tutela de urgência requerido. Pois bem. A 

tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Assim, 

a tutela de urgência reclama a observância do requerimento da parte, dos 

elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do direito e do 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, 

verifico que realmente a contribuição previdenciária deve incidir apenas 

sobre os ganhos habituais do empregado que forem incorporados ao 

salário e que repercutam no beneficio previdenciário a ser percebido, 

conforme dispõe o artigo 201, §11 da Constituição Federal: Art. 201. A 

previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: (...) § 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão 

incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e 

consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. 

Desse modo, observo que não são devidas as contribuições 

previdenciárias sobre função gratificada, pois estas não integram os 

proventos de aposentadoria dos servidores. Estando presente, portanto, a 

probabilidade do direito alegado. Acerca do outro requisito, o do perigo de 

dano é nítido o prejuízo que a parte requerente vem sofrendo com 

descontos mensais de mais de R$ 160,00 mensais em seu salário. De 

modo que, resulta preenchido o segundo requisito para a concessão da 

tutela de urgência. Ante todo o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de 

urgência, pelo que determino que o requerido suspenda o desconto da 

previdência sobre a função gratificada da parte requerente até ulterior 

decisão deste juízo. Oficie-se o setor de gestão responsável. Após, 

CITE-SE o requerido para, querendo, responder a presente ação, no prazo 

legal. Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de documentos, 

abra-se vista à parte requerente para, querendo, impugnar no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 11 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004741-87.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA CABRERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA OAB - MT21278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004741-87.2017.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE DA SILVA 

CABRERA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Defiro o 

pedido do ID 24856391 referente à prova emprestada do laudo pericial 

realizado no Requerente no dia 10/07/2019 do Processo nº 

1001269-78.2017.811.0002, que tramitava na Primeira Vara Esp. de 

Fazenda Pública. Intime-se o perito judicial para se manifestar acerca da 

impugnação do laudo no ID 26249330, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002629-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE ROBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002629-14.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO JOSE ROBERTO 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Indefiro o 

pedido do ID 21573680, uma vez que não houve Contestação e 

Impugnação nos autos. Ademais, não há que se falar em litigância de 

má-fé, aquele que busca no judiciário, a satisfação de seus direitos, uma 

vez que a parte é idosa e encontra-se em estado de miserabilidade. 

Mantenho a decisão do ID 21357839. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 14 

de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1019783-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMARO FRANCISCO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(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 intimando as 
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partes acerca da perícia, designada para o dia 13/03/2020 , às 8:00hs, a 

ser realizada na Rua Barão de Melgaço, N. 2754, Edifício Work Tower, 9º 

andar, sala 908, Centro, Cuiabá-MT. IMPORTANTE: trazer todos os exames 

já realizados, inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. 

Miguelina Maria da Rosa Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020251-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CONCEICAO DE CAMPOS (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 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: 1007688-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PULQUERIO CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007688-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO PULQUERIO CURVO 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos 

em saneador. O processo está em ordem, não há preliminares arguidas, 

as partes são legítimas e estão representadas, encontram-se presentes, 

portanto, os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do 

processo. Por não haver questões processuais pendentes a serem 

decididas, dou por saneado o processo. Em prestígio ao artigo 370 do 

Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 de março de 

2020, às 15h30min para oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas 

partes. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias aportarem 

aos autos o rol de testemunhas com as seguintes qualificações: o nome, 

estado civil, profissão, idade, número do Cadastro de Pessoas Físicas e 

Registro Geral e o endereço completo da residência e local de trabalho, 

sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 do Código de 

Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual substituição das 

testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos contidos no artigo 

451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil (“Depois de apresentado 

o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte só pode substituir a 

testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não estiver em condições 

de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não for encontrada”). 

Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o advogado da 

parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida audiência, 

que, em caso de informação, o advogado compromete-se em levar a 

testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao passo 

que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por por carta com aviso 

de recebimento e posteriormente juntada com até três dias da data da 

audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 17 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014767-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CALIXTO ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1014767-76.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CALIXTO ALVES DE LIMA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 de 

março da 2020 às 15h00min, para oitiva das testemunhas a serem 

arroladas pelas partes. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias 

aportarem aos autos o rol de testemunhas com as seguintes 

qualificações: o nome, estado civil, profissão, idade, número do Cadastro 

de Pessoas Físicas e Registro Geral e o endereço completo da residência 

e local de trabalho, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 

do Código de Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual 

substituição das testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos 

contidos no artigo 451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil 

(“Depois de apresentado o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte 

só pode substituir a testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não 

estiver em condições de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não 

for encontrada”). Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o 

advogado da parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida 

audiência, que, em caso de informação, o advogado compromete-se em 

levar a testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao 

passo que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por carta com 

aviso de recebimento e posteriormente juntada com até 3 (três) dias da 

data da audiência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002126-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDO ALEXANDRE RIBEIRO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002126-56.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DIVALDO ALEXANDRE 

RIBEIRO REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos em saneador. O processo está em ordem, não há preliminares 

arguidas, as partes são legítimas e estão representadas, encontram-se 

presentes, portanto, os pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido do processo. Por não haver questões processuais pendentes a 

serem decididas, dou por saneado o processo. Em prestígio ao artigo 370 

do Novo Código de Processo Civil, (“Caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do 

processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”), 

designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

24/03/2019, às 14h30 para oitiva das testemunhas a serem arroladas 

pelas partes. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias 

aportarem aos autos o rol de testemunhas com as seguintes 

qualificações: o nome, estado civil, profissão, idade, número do Cadastro 

de Pessoas Físicas e Registro Geral e o endereço completo da residência 

e local de trabalho, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 450 

do Código de Processo Civil. Bem como, fazendo averbar que eventual 

substituição das testemunhas arroladas, deverá observar os preceitos 

contidos no artigo 451, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil 

(“Depois de apresentado o rol, de que trata o artigo antecedente, a parte 

só pode substituir a testemunha: que falecer; que, por enfermidade, não 

estiver em condições de depor; ou, que, tendo mudado de residência, não 

for encontrada”). Outrossim, em conformidade com o artigo 455 do CPC, o 

advogado da parte deverá informar ou intimar as testemunhas da referida 

audiência, que, em caso de informação, o advogado compromete-se em 

levar a testemunha à audiência e sua ausência presume desistência, ao 

passo que, em caso de intimação, esta deverá ser feita por por carta com 

aviso de recebimento e posteriormente juntada com até 3 (três) dias da 

data da audiência. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 17 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001487-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANILZA MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001487-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VANILZA MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 de março às 

14h30min, para oitiva das testemunhas a serem arroladas pelas partes. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias aportarem aos autos o rol 

de testemunhas com as seguintes qualificações: o nome, estado civil, 

profissão, idade, número do Cadastro de Pessoas Físicas e Registro Geral 

e o endereço completo da residência e local de trabalho, sob pena de 

indeferimento, nos termos do artigo 450 do Código de Processo Civil. Bem 

como, fazendo averbar que eventual substituição das testemunhas 

arroladas, deverá observar os preceitos contidos no artigo 451, incisos I, II 

e III, do Código de Processo Civil (“Depois de apresentado o rol, de que 

trata o artigo antecedente, a parte só pode substituir a testemunha: que 

falecer; que, por enfermidade, não estiver em condições de depor; ou, 

que, tendo mudado de residência, não for encontrada”). Outrossim, em 

conformidade com o artigo 455 do CPC, o advogado da parte deverá 

informar ou intimar as testemunhas da referida audiência, que, em caso de 

informação, o advogado compromete-se em levar a testemunha à 

audiência e sua ausência presume desistência, ao passo que, em caso de 

intimação, esta deverá ser feita por carta com aviso de recebimento e 

posteriormente juntada com até 3 (três) dias da data da audiência. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 426930 Nr: 25622-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN ESTEFANO DOS SANTOS PERES & CIA 

LTDA - ME, ALAN ESTEFANO DOS SANTOS PERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALAN ESTEFANO DOS SANTOS PERES 

& CIA LTDA - ME, CNPJ: 07217947000106 e atualmente em local incerto e 

não sabido ALAN ESTEFANO DOS SANTOS PERES, Cpf: 02210433142, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,09 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

nove centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Kenya Saldanha 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 13 de novembro de 2019

Deozita Benedita de Souza Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 313077 Nr: 9208-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA, 

SEBASTIÃO DOS REIS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aissa Karin Gehring - OAB:5741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Keilla Machado - OAB:15359

 Diante do exposto, ratifico a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE os 

pedidos, com a consequente reintegração do Estado de Mato Grosso na 

posse do imóvel descrito nos autos e demolição das benfeitorias 

apontadas.Determino o levantamento do valor depositado a título de 

avaliação das benfeitorias demolidas, a ser depositado na conta judicial do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Cumpridas as 

determinações acima, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, em consonância com o art. 487, inciso I, do Novel Código de 

Processo Civil.Considerando a ausência de contestação, não são devidos 

honorários advocatícios. Deixo de condenar o Ente Público Requerido nas 

custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 3º, I, 

Lei Estadual 7.603/2001 e, deixo de condená-lo em honorários 

advocatícios, por se tratar de ação sob assistência da Defensoria Pública, 

Órgão integrante do próprio Estado/MT (Súmula 421 do STJ).Transitada em 

julgado, realizadas as comunicações de praxe e baixas de estilo, 

arquivem-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 332764 Nr: 1463-03.2014.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONGIR ROSANIO ALVES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Crisanto de Souza 

Gomes - OAB:13870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, pelo que determino 

a posse da Impetrante SONGIR ROSANIO ALVES DA CUNHA no cargo de 

agente da guarda municipal. Bem como, ratifico a liminar 

concedida.Extraiam-se cópias desta decisão e encaminhem-se à 

autoridade Impetrada.Deixo de condenar a impetrada nas custas e nos 

honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento 

no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.Decorrido o prazo para 

interposição de recurso voluntário, observados os trâmites legais, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, na forma do artigo 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.Após o 

trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se.P. R. 

I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 338802 Nr: 6956-58.2014.811.0002

 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: ELIANE MUNHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MUNHAO - OAB:3258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimado para manifestar-se acerca da petição de execução, a parte 

executada impugnou os valores apresentados pela parte exequente.

Encaminhados os presentes autos para o contador judicial, este 

manifestou que o cálculo de fls. 349/367 está correto.

Instadas a manifestarem, a parte exequente concordou, enquanto a parte 

executada apresentou discordância.

 Desse modo, a alegação de equivoco no cálculo não merece prosperar, 

tendo em vista que os cálculos estão de acordo com a sentença.

Assim, por inexistir óbice de natureza legal no cálculo de fls. 349/367, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e desejados efeitos.

 SOLICITE-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal, se este for necessário.

 No caso de requisição de pequeno valor - RPV, dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de 

sequestro (art. 535, § 3º, II, do CPC).
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Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 297649 Nr: 18109-59.2012.811.0002

 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: LUZIA MOULAZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os presentes autos, verifico que, apesar de devidamente 

intimada, a parte Autora permanece inerte e sem dar prosseguimento ao 

feito.

Diante disso, por derradeiro, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito, em consequência ao abandono da 

causa (art. 485, III do CPC).

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 305831 Nr: 1557-82.2013.811.0002

 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: BENTO INFANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5.812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conheço do recurso, eis que tempestivo.

Não se lhe acolhe, contudo, em sua pretensão, pois o que pretende o 

embargante, verdadeiramente, é protelar o curso do processo, pretensão 

essa incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, tendo em 

vista que a matéria foi totalmente julgada e resolvida.

Assim, o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - VÍCIOS 

INEXISTENTES – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA 

JÁ JULGADA – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA PREQUESTIONADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. Revelam-se improcedentes os embargos de 

declaração em que as questões levantadas traduzem mero inconformismo 

com o teor da decisão embargada, cuja pretensão verdadeira é rediscutir 

matérias já abordadas e decididas, sem demonstrar qualquer contradição, 

omissão, obscuridade, erro material capaz de ser sanada nesta via 

recursal. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. (ED 

14605/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)”.

 Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Ante o exposto, não evidenciado qualquer dos requisitos ensejadores da 

interposição dos embargos de declaração, tal como disposto no art. 1.022 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 394383 Nr: 8012-92.2015.811.0002

 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: ALUÍZIO BENEDITO GUIMARÃES, MARILENE 

ANASTÁCIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

MINICIPAIS DE VÁRZEA GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYSIANA ANDRESSA MANGINI 

FERNANDES DE ROSA - OAB:OAB/RJ184.5323, RENATA KARLA 

BATISTA E SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 300161 Nr: 20799-61.2012.811.0002

 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: CREUZA EVANGELISTA FRANCISCO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:138065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o lapso temporal, intime-se a parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, 

III, do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306183 Nr: 1949-22.2013.811.0002

 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: IZALTINA ROZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399869 Nr: 11270-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E TRANSPORTE 

RODOVIARIO LTDA. ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:MT/6811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FELLIPE MARTINS DE 

LIMA - PROCURADOR - OAB:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332354 Nr: 1085-47.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOANA DE MORAIS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LOPES DA SILVA - 
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OAB:MT 15.084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestarem-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257644 Nr: 15684-30.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestarem-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 254309 Nr: 21352-79.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. H. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, 

LUIZ HENRIQUE STEFANE DE ALMEIDA, LIANI STEFANE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Henrique de Paula 

Alves Ferreira - OAB:11.345, Viviane de Souza Fidelis - OAB:26.804

 Vistos.

Dê-se vista dos autos aos executados para, no prazo legal, requerer o 

que de direito.

Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 413565 Nr: 18654-27.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO IGNÁCIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO NETO - OAB:16.368/MT, JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722, Luciana Rezegue do Carmo - OAB:OAB/MT 9.609

 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 suportadas pelo executado.

Após o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 28971 Nr: 6928-81.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COEMA CONSTRUÇÕES ELETROMECANICAS 

LTDA, JOSE NILO BORDIN, LUIZ CARLOS BORDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AMADIO FERNANDES 

LIMA - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Defiro o pedido de bloqueio judicial de valores através do sistema 

BACENJUD.

 Assim, como o Defiro o pedido de restrição veicular através do sistema 

RENAJUD.

Após, Defiro o pedido para requisitar informações através do sistema 

INFOJUD, conforme pleiteado.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247454 Nr: 20600-10.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISHING INDUSTRIA DE BARCOS LTDA - EPP, 

LUCIANE MRONZINSKI PERERIA, DARIO ORLANDO PEREIRA, WAGNER 

RICARDO MOTTA, DEBORA FINAZZI LUZ FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEBORA FINAZZI LUZ FARAH, Cpf: 

51410940144, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, 

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: 19/05/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de FISHING INDUSTRIA DE 

BARCOS LTDA - EPP, LUCIANE MRONZINSKI PERERIAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N°20104302, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4302/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 03/05/2010

 - Valor Total: R$1.548.828,00 - Valor Atualizado: R$1.546.428,16 - Valor 

Honorários: R$2.400,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383298 Nr: 954-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOBO INDUSTRIAL DE TINTAS LTDA, 

GUSTAVO DE SOUZA LOBO, ELAINE TEREZINHA DE SOUZA LOBO, 

JOAQUIM GUEDES LOBO, CAMILA DE SOUZA LOBO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LOBO INDUSTRIAL DE TINTAS LTDA, 

CNPJ: 04538183000154, Inscrição Estadual: 13.203991-5, atualmente em 

local incerto e não sabido GUSTAVO DE SOUZA LOBO, Cpf: 

61618705172, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

CAMILA DE SOUZA LOBO BRAGA, Cpf: 86928031115, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/01/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de LOBO 

INDUSTRIAL DE TINTAS LTDA, GUSTAVO DE SOUZA LOBOE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N° 201415394, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 15394/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/12/2014

 - Valor Total: R$3.227.558,00 - Valor Atualizado: R$3.225.007,65 - Valor 

Honorários: R$2.550,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329362 Nr: 25675-25.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S B - INSTALADORA E MANUTENÇÃO DE 

POSTOS DE GASOLINA LÇTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - OAB:11789/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): S B - INSTALADORA E MANUTENÇÃO DE 

POSTOS DE GASOLINA LÇTDA, CNPJ: 02402823000179. 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: 06/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

S B - INSTALADORA E MANUTENÇÃO DE POSTOS DE GASOLINA LÇTDA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA N°: 60/2013 - 

61/2013, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

60/2013, 61/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$12.448,77 - Valor Atualizado: R$11.918,77 - Valor 

Honorários: R$530,00

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 310168 Nr: 6203-38.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS 3G LTDA - 

ME, GILSON ALVES MAIA, JOCILEIDE DARK GARCIA, FRANCISLEI 

FERREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: aaantonio roberto gomes de 

oliveira - OAB:10,168

 Vistos...

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na CDA n° 20112317.

A parte exequente pugnou pela EXTINÇÃO DO FEITO, nos moldes do art. 

924, II do CPC/15, com resolução do mérito, bem como renuncia o prazo 

recursal.

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.

O pedido de extinção refere tão somente à CDA supramencionada.

 Isto posto, DETERMINO o imediato desbloqueio dos valores bloqueados.

 Custas pelo executado.

Tendo em vista não haver interesse recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se.

P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 435433 Nr: 4294-53.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS IRMÃO 

SOUZA LTDA, SEILA DE SOUZA GONÇALVES, SEDIL ANTONIO DE 

SOUZA GONÇALVES, SEDIMAR DE SOUZA GONCALVES, JOÃO 

ROBERTO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BARRETO 

LOMBARDI - OAB:15795/MT

 Vistos,

 Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face da decisão prolatada às fls. 65/67, que exclui o sócio 

cotista do polo passivo da ação de execução fiscal. Alega, em síntese, o 

embargante que a exceção de pré-executividade não é admissível para 

reconhecer a ilegitimidade do sócio que figura como responsável na CDA, 

em razão de ser matéria que exige dilação probatória.

Os embargos foram opostos tempestivamente.

É o necessário. DECIDO.

Pois bem, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto controvertido, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo, conforme artigo 1.022 do CPC e seus incisos.

É importante ressaltar que esse recurso não tem como fim primeiro 

produzir a modificação da decisão proferida, mas somente corrigi-la para 

afastar eventuais vícios, garantindo a efetiva prestação jurisdicional, que 

exige do magistrado manifestações claras, precisas e completas.

Assim, deve ficar claro que, para que os embargos de declaração tenham 

cabimento, e possam até produzir o efeito modificativo, é necessário a 

presença de um dos vícios enunciados no artigo 1.022 do diploma 

processual.

Ocorre que, verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, uma vez que, a decisão foi devidamente apreciada e 

prolatada com embasamento legal, sendo reconhecida a ilegitimidade dos 

sócios Sedil Antônio de Souza Gonçalves e Seila de Souza Gonçalves, 

através dos documentos apresentados às fls. 39/58, pois cabe ao sócio o 

ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das 

circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

 A propósito:

 TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – 

EXECUÇÃO FISCAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO 

– AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA – NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES 

DA CDA –INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO A ALGUMA 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PRESCRIÇÃO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE 

OFÍCIO – PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA – NÃO OBSERVÂNCIA – 

PLEITO NÃO ANALISADO – NECESSIDADE – IMPULSO OFICIAL – 

RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. (...) Se o nome do sócio 

consta da CDA , a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou 

caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN. 

(...) (N.U 0000633-32.2008.8.11.0007, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, 

Publicado no DJE 25/01/2018).

Ademais, são rejeitados os Embargos de Declaração que pretendem 
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apenas rediscutir a matéria, conforme entendimento do Tribunal de Justiça 

do Mato grosso, verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – SIMPLES 

PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão 

enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, 

omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), 

merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente 

com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da 

estratégia recursal. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).”

Assim, conheço dos Embargos de Declaração porque tempestivos e, 

REJEITO-OS, em sua totalidade mantendo a decisão prolatada.

Intimem-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435460 Nr: 4319-66.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUCESSO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEM 

LTDA, RODRIGO TADEU REZENDE DE SOUZA, ANDERSON CARDOSO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SUCESSO DISTRIBUIDORA DE 

EMBALAGEM LTDA, CNPJ: 08885231000131, Inscrição Estadual: 

13.341.916-9. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: Vistos... Defiro o pedido para requisitar informações 

através do sistema INFOJUD, conforme pleiteado. 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, BEATRIZ DA SILVEIRA 

SOUZA, digitei.

Várzea Grande, 11 de fevereiro de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 244747 Nr: 20480-64.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TINGO & CAMPOS LTDA-ME, OSMAR LEMES 

DE SOUZA TINGO, EDENIZE CLARICE DE CAMPOS TINGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT 9309

 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.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99118 Nr: 8256-36.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BENEDITO PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 

10596755104, Rg: 137700, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/09/2006.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

BENEDITO PEREIRA DE SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de CDA n°:1109/2006 - 1261/2006, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 0/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$5.871,83 - Valor Atualizado: R$5.421,83 - Valor 

Honorários: R$450,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389237 Nr: 4866-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOVILIO CHENET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA - Procurado Geral do 

Município de Várzea Grande - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOVILIO CHENET, Cpf: 00579866904, 

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: 12/03/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

DOVILIO CHENET, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA N°:31/2015, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 31/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$6.052,87 - Valor Atualizado: R$5.672,87 - Valor 

Honorários: R$380,00

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 7752 Nr: 951-45.1999.811.0002
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: U-PGDFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UTAL, JDCRM, JLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO DE MIRANDA - 

OAB:5023, LARAH B. QUEIROZ OLIVEIRA - OAB:8126

 Vistos,

Defiro o pedido de fl. 276.

 Dê-se vista dos autos a parte executada, no prazo de 15 dias.

 Após, manifeste-se o exequente, no prazo legal.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 324376 Nr: 20769-89.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZENO NUNES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com suporte no art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, c/c art. 291, § 7º, 

II, da Constituição Federal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 

nesta ação e, de consequência, julgo extinto com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil.Outrossim, por ser a parte beneficiária da 

gratuidade da justiça, deixo de condenar ao pagamento das custas porque 

isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, do CPC).Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 211686 Nr: 7194-87.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A REDE/CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre tadeu jorge fernando - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: errnestro borge neto - 

OAB:8.224-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 

13.431-B, Renato chagas correa da silva - OAB:8.184-A

 Vistos,

Manifeste-se o Requerido acerca do documento retro juntado, no prazo 

legal.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 263038 Nr: 2007-93.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREGORIA NASCIMENTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suyan Magalhães de Lima - 

OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se a parte requerente acerca da petição de fls. 150/154.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 421611 Nr: 22824-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intimem-se as partes para, no prazo legal, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413325 Nr: 18534-81.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, ALTEVIR 

PIEROZAN MAGALHAES, ALTAIR PIEROZAN MAGALHÃES, CLAIRTON 

PIEROZAN MAGALHÃES, ELIZETE PIEROZAN MAGALHÃES, ALDECIR 

PIEROZAN MAGALHAES, ETELVINA REGINA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4.635

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, acerca 

da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo nos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443548 Nr: 8604-05.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL- INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL CRISTINA M. DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO 

- OAB:5812/MT

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, acerca 

da restrição de valores conforme Recibo de Protocolamento anexo nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 447709 Nr: 10773-62.2016.811.0002

 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: MARIA DOMINGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifestem-se as partes.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266453 Nr: 6514-97.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA VOLTOLINI DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.230/MT, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259344 Nr: 18912-13.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL REDEZ GHANAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Franco - OAB:14.743

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 242135 Nr: 20124-69.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL LAS VELAS LTDA, RAUL MENDONZA 

CAMPROVI, LENITA DROSGHIC MENDONZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083-MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 96234 Nr: 5652-05.2006.811.0002

 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: MARINA VALDONADO RONQUIGALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, KEYWALDO VIEIRA NASCIMENTO - OAB:MT 24.652/O, 

Micael Galhano Feijo

micael ga - OAB:5935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos.

Decorrido o prazo sem manifestação das partes, arquivem-se.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208957 Nr: 4703-10.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA LUCIA DOS SANTOS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte a requerer o que de direito.

Miguelina M. Rosa

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308393 Nr: 4354-31.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGOSTINHA O. DA CRUZ PLACAS ME, 

AGOSTINHA OLIMPIA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGOSTINHA O. DA CRUZ PLACAS ME, 

CNPJ: 04291169000280 e atualmente em local incerto e não sabido 

AGOSTINHA OLIMPIA DA CRUZ, Cpf: 51329573153, 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: 26/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de AGOSTINHA O. DA CRUZ 

PLACAS ME e AGOSTINHA OLIMPIA DA CRUZ, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA n°:20124517, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20124517/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$12.569,00 - Valor Atualizado: R$12.119,00 - Valor 

Honorários: R$450,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308935 Nr: 4921-62.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRRIGASYSTEM IRRIGAÇÃO, MAQUINAS E 

PAISAGISMO LTDA, LUCIANO MOTTA, JONAS DA SILVA PEREIRA, 

CLAUDIO JOSÉ BARBOSA DE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IRRIGASYSTEM IRRIGAÇÃO, MAQUINAS 

E PAISAGISMO LTDA, CNPJ: 05400088000152, Inscrição Estadual: 

132131978, atualmente em local incerto e não sabido JONAS DA SILVA 

PEREIRA, Cpf: 27739473120, Rg: 330745 e atualmente em local incerto e 

não sabido CLAUDIO JOSÉ BARBOSA DE TOLEDO, Cpf: 56686641120, 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 531 de 693



do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/03/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT. em 

face de IRRIGASYSTEM IRRIGAÇÃO, MAQUINAS E PAISAGISMO LTDA, 

LUCIANO MOTTAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA n°: 20128674, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 8674/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/08/2012

 - Valor Total: R$14.833,30 - Valor Atualizado: R$14.383,30 - Valor 

Honorários: R$450,00

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 329260 Nr: 25572-18.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO SILVA GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao contador judicial para análise dos cálculos apresentados.

Após, manifestem-se as partes.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98260 Nr: 7195-43.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERNARDINA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MARÇAL 

MENDONÇA - OAB:3247 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte autora a juntar aos autos os 

dados necessários para expedição de alvará tais como: Banco, Agência, 

conta-corrente CPF ou CNPJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 259344 Nr: 18912-13.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL REDEZ GHANAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Franco - OAB:14.743

 Vistos,

 Indefiro o pedido de fl. 168, tendo em vista que o valor já foi devidamente 

desbloqueado na data de 02/12/2019.

 Outrossim, manifeste-se a parte executada acerca do recurso de 

apelação de fls. 170/176, no prazo de 10 dias.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 250749 Nr: 10083-43.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MARIA DE GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os pedidos de fl. 209, pelo que determino que se intimem os 

herdeiros para o pagamento do débito, bem como determino a remessa 

dos autos para a Delegacia da Polícia Federal Previdenciária.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 235241 Nr: 15248-08.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL 

E BIOCOMBUSTIVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CAPÃO GRANDE LTDA, DAIR 

FOCHESATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AUTO POSTO CAPÃO GRANDE LTDA, 

CNPJ: 01893460/000159 e atualmente em local incerto e não sabido DAIR 

FOCHESATTO, Cpf: 34790250997, brasileiro(a), casado(a), do comércio. 

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: 21/10/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS 

- ANP em face de AUTO POSTO CAPÃO GRANDE LTDA e DAIR 

FOCHESATTO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA n. 30109113375. Nos termos da legislação vigente e em cumprimento 

ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

EXECUTADA, acerca da restrição de valores conforme Recibo de 

Protocolamento anexo nos autos., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 30109113375/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/07/2007

 - Valor Total: R$116.721,00 - Valor Atualizado: R$116.721,00 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: VistosDefiro pedido retro.Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Gomes da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 15 de fevereiro de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303159 Nr: 24080-25.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA, MAX 

ARIEL TONIAZZO, ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio aAugusto Calderaro 

Dias - OAB:3.549, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:MT 6.065, 
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denise alves da cunha - OAB:10.110, ELIZANDRA MAIRA RODRIGUES 

- OAB:MT 18.750-O

 Certifico que os embargos tempestivamente foram opostos 

tempestivamente. Assim, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar suas 

contrarrazões.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312504 Nr: 8593-78.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUONNA MASSA LTDA, VILMA HELENA 

MAGIORI SANTOS, VALDIR PAULO DE AGUIAR, IVONE FERREIRA DE 

AGUIAR, LEVI OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BUONNA MASSA LTDA, CNPJ: 

02037496000101, Inscrição Estadual: 131770098, atualmente em local 

incerto e não sabido VILMA HELENA MAGIORI SANTOS, Cpf: 

08713360817, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido LEVI 

OLIVEIRA DOS SANTOS, Cpf: 03342543884, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido IVONE FERREIRA DE AGUIAR, Cpf: 

09306662831, Rg: 25381229, Filiação: Maria da Conceição Ferreira de 

Araujo e Flaviano de Araujo Carneiro, data de nascimento: 22/04/1962, 

natural de São Paulo-SP, casado(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido VALDIR PAULO DE AGUIAR, Cpf: 12713803829, Rg: 16274450-S. 

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: 18/04/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT. em 

face de BUONNA MASSA LTDA, VILMA HELENA MAGIORI SANTOSE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA n. 

20122908, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

20122908/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/04/2013

 - Valor Total: R$4.968,89 - Valor Atualizado: R$4.668,89 - Valor 

Honorários: R$300,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando a certidão da Senhora Gestora, 

bem como o lapso temporal entre a distribuição do mandado e os dias 

hodiernos, INTIME-SE imediatamente o Senhor Oficial de Justiça, para no 

prazo de 48 horas, devolver a segunda via do mandado de 

citação/intimação, que se encontra em seu poder, devidamente cumprido, 

sob pena de responsabilidade.Sirva-se a presente decisão como mandado 

de intimação.Cumpra-se com urgência.Int.

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, Izabela Gomes da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 15 de fevereiro de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430960 Nr: 1467-69.2016.811.0002

 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: MARIA RODRIGUES BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Transitada em julgado a decisão, aos requerentes para, no prazo de 10 

dias, executar a sentença nos termos do art. 534 e 535 ambos do Código 

de Processo Civil. Nada sendo postulado, arquive-se com as baixas e 

cautelas legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316971 Nr: 13336-34.2013.811.0002

 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: GENI ALVES DE PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9.459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestarem-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242852 Nr: 4000-11.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOZINA COSTA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestarem-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 415629 Nr: 19658-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MENEGHETI RADIS-ME, BRUNO 

MENEGHETI RADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO MENEGHETI RADIS-ME, CNPJ: 

05664246000181 e atualmente em local incerto e não sabido BRUNO 

MENEGHETI RADOS, Cpf: 93788231149, 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: 23/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de BRUNO 

MENEGHETI RADIS-ME e BRUNO MENEGHETI RADOS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA n. 20156005, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6005/2015.
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 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$31.488,73 - Valor Atualizado: R$28.626,12 - Valor 

Honorários: R$2.862,61

Despacho/Decisão: Vistos,Restando infrutíferas as modalidades de 

citação, Defiro o pedido de citação da parte executada por edital, nos 

termos do artigo 231, II, do CPC.Decorrido o prazo do edital, vista para que 

a exequente se manifeste em termos de prosseguimento, no prazo de 15 

dias. Certificada a sua inércia, ao arquivo provisório, nos termos do Art. 

40 da Lei 6830/80.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, Izabela Gomes da Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 17 de fevereiro de 2020

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339924 Nr: 7902-30.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON BATISTA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte autora a manifestar quanto 

a diferência do valor cálculado pelo Tribal de Justiça fls. 93.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 408632 Nr: 15916-66.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DEZIO SOUZA GONÇALVES, JOÃO 

GARCIA NETO, RUBENS SABUGARI ALONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7.693/MT, UNIVAG - NUCLEO 

DE PRATICA JURIDICA - OAB:

 VISTOS ETC.

I- Designo o dia 18.02.2020, às 13:30 horas, para a realização de 

audiência de instrução e julgamento.

II- Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pelas 

defesas, residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso 

seja necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das 

testemunhas eventualmente residentes fora da Comarca.

 III- Intimem-se os acusados, seus advogados, caso existente no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

IV- Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

V- Intime a eventual vítima existente no feito.

VI- Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 501433 Nr: 14481-86.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleberson dos Santos Silva 

Schmit - OAB:24712/O

 Vistos, etc.

I. Oficie-se à Secretaria de Justiça requisitando que proceda ao 

recambiamento do réu.

II. Ademais, intime a defesa para apresentar as razões recursais (fl. 377).

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 555529 Nr: 17712-87.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALYSON THIAGO TABORDA OLIVEIRA, 

DONATO SILVA NASCIMENTO, JOHNNY DA COSTA MELO, LUIZ 

FERNANDO OLIVEIRA CAETANO MOREIRA, PATRICK DE OLIVEIRA 

CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:MT 4.455, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:MT 

10.402, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:, SIMONE APARECIDA 

MENDES PEREIRA - OAB:5019, WILIAN MARCOS VASCONCELOS - 

OAB:11.323

 Vistos etc.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de:

A) Thalyson Thiago Taborda Oliveira, imputando-lhe a prática dos crimes 

tipificados no art. 121, §2º, I e IV, por duas vezes (vítimas Felipe Melo e 

Leandro Luiz), em concurso material; art. 121, §2º I e IV, c.c. art. 14, II, por 

duas vezes (vítimas Vitor Santana e Júnior da Silva); art. 148, §1º, IV, por 

duas vezes (vítimas Lana e Keize), em concurso formal; art. 121, §2º, III, 

IV e V c.c. art. 29, por duas vezes (vítimas Lana e Keize); art. 16, caput e 

art. 16, parágrafo único, III, ambos da Lei nº 10.826/03; e art. 2º, §2º, da 

Lei nº 12.850/13.

B) Vitor Santana dos Santos e Junior da Silva Ferreira, atribuindo-lhes o 

cometimento do crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/03 e art. 2º, 

§2º, da Lei nº 12.850/13.

Na exordial, o Ministério Público narrou que, desde o ano de 2017, até o 

mês de outubro de 2018, aproximadamente, nesta cidade, o denunciado 

Thalyson Thiago Taborda Oliveira integrou a organização criminosa 

conhecida como “Comando Vermelho - CV”, uma vez que associou-se 

mediante estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com 

o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer 

natureza, por meio da prática de infrações penais cujas penas máximas 

são superiores a 4 (quatro) anos, notadamente a consumação de crimes 

de homicídio.

Relatou que o acusado era integrante do “Comando Vermelho” e tinha por 

objetivo principal praticar crimes, em especial, contra o patrimônio e 

homicídio, sob ordem emanada da liderança da organização, composta por 

pessoas presas na Penitenciária Central do Estado.

Acrescentou que, desde o ano de 2017 até o mês de outubro de 2018, 

aproximadamente, nas cidades de Tangará da Serra-MT e Várzea 

grande-MT, os denunciados Junior da Silva Pereira e Vitor Santana dos 

Santos, conscientes e dolosamente, integraram a organização criminosa 

denominada “Primeiro Comando da Capital - PCC”, já que se associaram 

mediante estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com 

o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens de qualquer 

natureza, por meio da prática de infrações penais, cujas penas máximas 

fossem superiores a 4 (quatro) anos, notadamente consumação de crimes 

de homicídio e roubo.

O Parquet destacou que, no dia 3.10.2018, por volta das 9 horas, na Rua 

Miguel Leite, esquina com a rua Assunção, nº 17, bairro Água Limpa, 

neste Município, o denunciado Thalyson, em companhia de terceiros, 

conscientes e agindo com inegável animus necandi, em unidade de 

desígnios e em somatório de esforços, por motivo torpe e se valendo de 

recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, matou as vítimas Felipe 

Melo dos Santos e Leandro Luiz de Oliveira, deflagrando contra estes 

diversos disparos de arma de fogo.

Pontuou que, no mesmo local e horário, o réu Thalyson tentou matar as 

vítimas Vitor Santana dos Santos e Junior da Silva Pereira, não logrando 

fazê-lo por razões alheias à sua vontade.

O representante do Ministério Público mencionou que, no dia 2.10.2018, 

por volta das 20 horas, próximo à Rodoviária de Várzea Grande, o 

acusado Thalyson, em companhia de terceiros, sequestrou as vítimas 
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Lana e Keize, menores de 18 anos.

Alegou que foi apurado que, no dia 3.10.2018, por volta de 11 horas, no 

bairro Carrapicho, neste município, o réu Thalyson concorreu para que 

terceiros, por meio cruel, recurso que dificultou a defesa das vítimas e 

para assegurar a impunidade por outro crime, matassem Lana Talyssa 

Moreira Bezerra (13 anos) e Keize Rodrigues (16 anos), causando-lhes 

ferimentos por arma de fogo que foram a eficiente causa de suas mortes.

Consignou que, no dia 3.10.2018, por volta das 9 horas, na Rua Miguel 

Leite, esquina com a Rua Assunção, nº 17, bairro Água Limpa, neste 

Município, os denunciados Junior da Silva Pereira e Vitor Santana Santos 

mantinham sob sua guarda uma pistola 9mm de uso restrito, em desacordo 

com as determinações legais e regulamentares.

Constou que, no dia 4.10.2018, na Rua Jardim Vasconcelos, nº 19, quadra 

B, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande-MT, o acusado Thalyson mantinha 

sob sua guarda um revólver calibre .38, uma pistola .40 e uma pistola 

Glock 9mm, sendo as pistolas de uso restrito e o revólver calibre .38 de 

uso permitido. Além disso, o mesmo réu possuía em sua residência 

artefato explosivo, em desacordo com determinações legais e 

regulamentares.

Foram autuados e presos em flagrante delito, no dia 4.10.2018, os 

denunciados Junior da Silva Pereira, Vitor Santana Santos e Thalyson 

Thiago Taborda Oliveira, sendo as respectivas prisões convertidas em 

preventivas (fls. 198/199).

A denúncia foi recebida no dia 31.10.2018 (fl. 179).

 Após a citação dos denunciados, o Ministério Público, às fls. 241/249, 

aditou a exordial acusatória para também denunciar:

I. Donato Silva Nascimento (vulgo ‘netinho’), atribuindo-lhe a prática do 

crime tipificado no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, por duas vezes 

(vítimas Felipe Melo e Leandro Luiz); art.121, §2º, I e IV c.c. art. 14, II, 

ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Vitor Santana dos Santos 

e Júnior da Silva Pereira); art. 148, §1º, IV, do Código Penal, por duas 

vezes (vítimas Lana Talyssa e Keize Rodrigues); art. 121, §2º, III e IV e V, 

§4º c.c. art. 29, por duas vezes (vítimas Lana Talyssa e Keize Rodrigues); 

e art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013.

II. Luiz Fernando Oliveira Caetano Moreira (vulgo “Dumbo”, “Dumbão” ou 

“Dumbex”), como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, do Código 

Penal, por duas vezes (vítimas Felipe Melo e Leandro Luiz); art.121, §2º, I 

e IV c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Vitor 

Santana dos Santos e Júnior da Silva Pereira); art. 148, §1º, IV, do Código 

Penal, por duas vezes (vítimas Lana Talyssa e Keize Rodrigues); art. 121, 

§2º, III e IV e V e §4º c.c. art. 29, ambos do Código Penal, por duas vezes 

(vítimas Lana Talyssa e Keize Rodrigues); e art. 2º, §2º, da Lei 

12.850/2013.

III. Patrick de Oliveira Cabral (vulgo “Cabral” ou “Cabralzinho”), 

imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 148, §1º, IV, do Código 

Penal, por duas vezes (vítimas Lana Talyssa e Keize Rodrigues); art. 121, 

§2º, III, IV e V e §4º c.c. art. 29, do Código Penal, por duas vezes (vítimas 

Lana Talyssa e Keize Rodrigues); e art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013.

IV. Johnny da Costa Melo (vulgo “Johnny Morte” ou “Afobado”) como 

incurso nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, por duas 

vezes (vítimas Felipe Melo e Leandro Luiz); art.121, §2º, I e IV, c.c. art. 14, 

II, ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Vitor Santana dos 

Santos e Júnior da Silva Pereira); art. 148, §1º, IV, do Código Penal, por 

duas vezes (vítimas Lana Talyssa e Keize Rodrigues); art. 121, §2º, III, IV 

e V, e §4º c.c. art. 29, ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas 

Lana Talyssa e Keize Rodrigues); e art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013.

V. Wender Rodrigues Chagas (vulgo “Sementinha”), como incurso nas 

sanções do art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013 (PCC).

Os denunciados Patrick e Donato foram presos temporariamente, 

respectivamente em 17.12.2018 e 11.1.2019, por força de determinação 

exarada no feito de código 560131.

Por ocasião do aditamento da denúncia, às fls. 246/249, o Parquet pugnou 

pela conversão da prisão temporária em preventiva no que diz respeito 

aos denunciados Donato, Luiz Fernando e Patrick, assim como pela 

decretação da prisão preventiva do acusado Johnny.

Em decisão exarada às fls. 320/325 (12.2.2019), foi recebido o aditamento 

à denúncia, exclusivamente no que se refere aos acusados Donato, 

Johnny, Luiz Fernando e Patrick.

Na mesma decisão foi declinada a competência no que diz respeito aos 

crimes imputados aos denunciados Vitor Santana dos Santos, Junior da 

Silva Pereira e Wender Rodrigues Chagas, assim como acolhida a 

representação do Ministério Público para decretar a prisão preventiva de 

DONATO SILVA NASCIMENTO (vulgo ‘netinho’), LUIZ FERNANDO 

OLIVEIRA CAETANO MOREIRA (vulgo “Dumbo”, “Dumbão” ou “Dumbex”), 

PATRICK DE OLIVEIRA CABRAL (vulgo “Cabral” ou “Cabralzinho”) e 

JOHNNY DA COSTA MELO (vulgo “Johnny Morte” ou “Afobado”).

Devidamente citados, os réus apresentaram as respectivas respostas à 

acusação às fls. 870/880 (Patrick), 908/915 (Thalyson), 916/917 (Donato) 

e 934/957 (Jhonny). Não foi possível citar pessoalmente o denunciado 

Luiz (fl. 869).

Às fls. 963/964v, foram apreciadas as preliminares de defesa e os 

pedidos de revogação das prisões preventivas de Patrick e Thalyson, os 

quais foram negados. Foi determinada, também, a citação por edital do réu 

Luiz Fernando.

 Durante a instrução, foram inquiridas as testemunhas Heber de Cerqueira 

Soares, Elivagna Arivana Alves da Silva, João Paulo de Oliveira, Leandro 

Matias Garcia, Edenilza Luiz da Silva, Edilene da Silva Arruda, Nayara 

Taques de Oliveira, Rubens Sadao Okada, Vitor Santana dos Santos, 

Junior da Silva Pereira, Alexandres Silva de Assis, José Rodrigues 

Ferreira, Ferdinando Frederico Murta e Elaine Fernandes da Silva.

 Procedeu-se ainda aos interrogatórios dos réus Thalyson Thiago Taborda 

Oliveira, Donato Silva Nascimento, Patrick de Oliveira Cabral e Johnny da 

Costa Melo.

As inquirições foram tomadas e gravadas por meio de registro audiovisual 

e estão arquivadas nas mídias digitais de fls. 1071, 1117 e 1182.

Em audiência (fls. 1066/1067), foi declarada a suspensão do processo e 

do curso do prazo prescricional em relação ao acusado Luiz Fernando 

Oliveira Caetano.

 O Ministério Público, em memoriais (fls. 1186/1219), pugnou pela 

pronúncia de:

A. Thalyson Thiago Taborda Oliveira, pela prática dos crimes tipificados no 

art. 121, §2º, I e IV, (por duas vezes), art. 121, §2º, I e IV c.c. art. 14, II 

(por duas vezes) e art. 121, §2º, III, IV e V, §4º, c.c. art. 29, todos do 

Código Penal (por duas vezes), conexos com aqueles previstos no art. 2º, 

§2º, da Lei nº 12.850/13; art. 148, §1º, IV, do Código Penal (por duas 

vezes); e art. 16, caput, art. 16, parágrafo único, III, ambos da Lei nº 

10.826/03.

B. Donato Silva Nascimento e Johnny da Costa Melo, pelo cometimento dos 

crimes tipificados no art. 121, §2º, I e IV, (por duas vezes), art. 121, §2º, I 

e IV c.c. art. 14, II (por duas vezes) e art. 121, §2º, III, IV e V, §4º, c.c. art. 

29, todos do Código Penal (por duas vezes), conexos com aqueles 

previstos no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13; art. 148, §1º, IV, do Código 

Penal (por duas vezes).

C. Patrick de Oliveira Cabral, pela prática dos delitos capitulados no art. 

121, §2º, III, IV e V, §4º c.c. art. 29, ambos do Código Penal (por duas 

vezes) conexos com os crimes tipificados no art. 2º, §2º, da Lei nº 

12.850/13 e art. 148, §1º, IV, do Código Penal (por duas vezes).

Em seus memoriais, a defesa de Donato Silva Nascimento (fls. 

1240/1241v), pugnou pela sua absolvição sumária.

 Às fls. 1249/1250, em sede de revisão das prisões (ofício nº 

61/2019-DAPI), foram mantidas as custódias cautelares dos denunciados.

O acusado Thalyson Thiago Taborda Oliveira, apresentou os seus 

memoriais às fls. 1251/1259, requerendo a sua absolvição sumária. 

Alternativamente, postulou que seja impronunciado.

Por sua vez, a defesa do acusado Patrick de Oliveira Cabral, às fls. 

1260/1273, preliminarmente arguiu a nulidade do processo a partir do 

recebimento da denúncia, sob a alegação de que foi-lhe negado o direito à 

defesa durante as investigações policiais. No mérito requereu a sua 

absolvição ou, alternativamente, a impronúncia.

 Por fim, às fls. 1280/1301, o denunciado Johnny da Costa Melo, arguiu 

preliminarmente: a. que seja reconhecida a nulidade de prova, mais 

especificamente no tocante à apreensão do aparelho celular do 

denunciado Thalyson sem precedente ordem judicial; b. que seja 

reconhecida a ilegalidade da busca domiciliar realizada na residência de 

Thalyson sem autorização judicial.

 No mérito, pugnou pela sua absolvição sumária. Alternativamente, pugnou 

pela impronúncia.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente esclareço que o processo está suspenso em relação ao réu 

Luiz Fernando, o qual se encontra foragido (fls. 1066/1067), razão pela 

qual será exarada decisão somente em relação aos demais réus.

Da preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela defesa do réu 

Patrick.
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A preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo réu Patrick, tem como 

fundamento a alegação de que a autoridade policial, durante a fase 

investigativa, teria negligenciado diligências que, no seu entender, 

deveriam ter sido envidadas para melhor elucidação dos fatos, 

especialmente com base nas suas argumentações.

Todavia, a despeito do descontentamento do acusado com a condução da 

autoridade policial, ainda que se cogitasse a existência de eventuais vícios 

no bojo do inquérito policial, tais vícios não teriam o condão de contaminar 

a instrução criminal, já que se trata de procedimento meramente 

informativo.

Deste modo, sendo proposta a ação penal e observados, na fase judicial, 

o contraditório e a ampla defesa, não há que se falar anulação do 

processo.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO TENTADO. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE 

FOGO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. 

EVENTUAIS VÍCIOS DO INQUÉRITO NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL. 

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. 

MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE DO 

AGENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de 

habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se 

analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se 

conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação 

ilegal. 2. É inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses 

que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas 

dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo 

do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão 3. 

Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o 

desenvolvimento da ação penal, tendo em vista ser o Inquérito Policial 

peça meramente informativa e não probatória, que tem por finalidade 

fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da 

infração, os elementos necessários para a propositura da ação penal. (HC 

n. 47.960/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 

8/11/2007, DJ 3/12/2007, p. 337). 4. Para a decretação da prisão 

preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da 

materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. 

Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que 

se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do 

CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes 

do STF e STJ. 5. O decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente 

fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente 

tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório do 

paciente na decisão transcrita, para garantir a ordem pública, a qual 

restou abalada, notadamente diante do modus operandi da conduta delitiva 

e do risco de reiteração criminosa - o paciente, que ostenta ampla folha de 

antecedentes criminais, efetuou diversos disparos contra policiais militares 

durante perseguição, além de ser suspeito de participar do delito de roubo 

do veículo utilizado durante a tentativa de fuga. 6. Demonstrados os 

pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no 

art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado 

de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. 7. Habeas corpus não 

conhecido. (STJ - HC 490.401/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO 

CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INQUÉRITO POLICIAL. 

INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. FASE 

PRÉ-PROCESSUAL. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. EXUMAÇÃO 

DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE PRAZO HÁBIL PARA REQUERER 

NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 

AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. I - Acompanhando o entendimento 

firmado pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas 

Corpus n. 109.956, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Marco Aurélio, a 

5ª Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar orientação no 

sentido de não mais admitir o uso do writ como substitutivo de recurso 

ordinário, previsto nos arts. 105, II, a, da Constituição da República e 30 da 

Lei n. 8.038/1990, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a 

essência desse instrumento constitucional. II - O entendimento desta Corte 

evoluiu para não mais se admitir o manejo do habeas corpus em 

substituição ao recurso próprio, bem assim como sucedâneo de revisão 

criminal. Precedentes. III - Inaplicável o princípio do contraditório na fase 

inquisitorial, porquanto esta possui natureza administrativa, destinando-se 

a prover elementos informativos ao responsável pela Acusação, que lhe 

permitam oferecer a denúncia. Precedentes. IV - Impossibilidade desta 

Corte aprofundar o exame do conjunto fático-probatório, sobretudo na via 

estreita do writ. Precedentes. V - Habeas corpus não conhecido. (TJMT - 

HC 212.494/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, 

julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. LEI Nº 7.492/86. 

EVENTUAL VÍCIO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO 

PELO BACEN NÃO É CAPAZ DE ANULAR A AÇÃO PENAL SUBSEQUENTE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Esta 

Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de 

que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo 

quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial 

impugnado. 2. Eventuais irregularidades ocorridas em procedimento 

administrativo instaurado para a apuração da responsabilidade dos 

administradores e conselheiros de instituições financeiras, diante da 

autonomia das instâncias penal e administrativa, não contaminam a ação 

penal. 3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido 

de que eventuais nulidades referentes à fase pré-processual 

(investigativa) não contaminam a ação penal, sobretudo quando a 

condenação tem lastro em provas examinadas na fase judicial. 4. "O 

inquérito policial, ou outro procedimento investigatório, constitui peça 

meramente informativa, sem valor probatório, apenas servindo de suporte 

para a propositura da ação penal. Eventual vício ocorrido nessa fase não 

tem o condão de contaminar a ação penal, sendo que a plena defesa e o 

contraditório são reservados para o processo, quando há acusação 

formalizada por meio da denúncia" (RHC 19.543/DF, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJ 11/02/2008). 5. Habeas 

corpus não conhecido. (STJ - HC 353.601/SP, Rel. Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 

22/11/2018)

Assim sendo, rejeito a preliminar arguida pela defesa do denunciado 

Patrick.

Das preliminares de nulidade de apreensão de celular e da busca 

realizada na residência do réu Thalyson, arguidas pela defesa do acusado 

Johnny.

No tocante às preliminares arguidas pela defesa do réu Johnny, o 

argumento central de ambas consiste na inexistência de ordem judicial 

para apreensão do aparelho celular do acusado Thalyson e da busca 

realizada em sua residência no dia da sua detenção em flagrante delito.

Neste particular, compete esclarecer que, no momento da sua autuação 

em flagrante, foi imputada ao réu Thalyson a prática do delito de 

organização criminosa, que se trata de crime permanente, de modo que 

não há que se cogitar qualquer violação ao que preconiza a Constituição 

da República em seu art. 5º, inciso XI.

A propósito:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS DE FOGO. 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. BUSCA 

E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. ALEGADA 

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIMES PERMANENTES QUE CARACTERIZAM 

ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. HABEAS CORPUS 

NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo 

entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou 

orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em 

substituição ao recurso adequado, situação que implica o 

não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em 

que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, 

seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Tratando-se de crimes 

de natureza permanente, como é o caso do tráfico internacional de armas 

de fogo e da organização criminosa, mostra-se prescindível o mandado de 

busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, 

não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento 

da medida. Precedentes. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se 

devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, 

para a garantia da ordem pública notadamente pelo fato de que o paciente 

é o comandante (líder) de organização criminosa voltada ao tráfico 

internacional de drogas e armas de fogo, com ramificação no Paraguai, e, 
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ainda, pelo fato de que foram apreendidos grande quantidade de armas de 

fogo de uso restrito e muita munição, 8 veículos blindados, além de U$ 

56.000,00 (cinquenta e seis mil dólares), o que indica iminente risco de 

reiteração delitiva e periculosidade do agente. IV - A presença de 

circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação 

lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da 

prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da 

segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se 

falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da 

prisão. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 508.248/MS, Rel. Ministro 

LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 

TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

Portanto, inexistem razões para reconhecer a nulidade da prova colhida 

por ocasião da prisão em flagrante.

 Quanto à alegação de que houve devassa das conversas registradas no 

aplicativo de mensagens instalado no celular apreendido, convém salientar 

que a jurisprudência pátria firmou o entendimento no sentido de que a 

extração de dados de aparelhos celulares apreendidos não se confunde 

com a quebra de sigilo telefônico ou telemático, não havendo, portanto, 

que se vislumbrar ofensa ao que prescreve o art. 5º, inciso XII, da 

Constituição da República, de modo que não se subordina às cautelas da 

Lei nº 9.296/96.

Ademais, houve nos autos autorização judicial para extração de dados 

dos celulares apreendidos (fls. 470/474).

Neste sentido, mutatis mutandis, é a jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO "LAVA-JATO". MANDADO DE BUSCA 

E APREENSÃO. APREENSÃO DE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR. 

LEI 9296/96. OFENSA AO ART. 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE NÃO SE SUBORDINA 

AOS DITAMES DA LEI 9296/96. ACESSO AO CONTEÚDO DE MENSAGENS 

ARQUIVADAS NO APARELHO. POSSIBILIDADE. LICITUDE DA PROVA. 

RECURSO DESPROVIDO. I - A obtenção do conteúdo de conversas e 

mensagens armazenadas em aparelho de telefone celular ou smartphones 

não se subordina aos ditames da Lei 9296/96. II - O acesso ao conteúdo 

armazenado em telefone celular ou smartphone, quando determinada 

judicialmente a busca e apreensão destes aparelhos, não ofende o art. 5º, 

inciso XII, da Constituição da República, porquanto o sigilo a que se refere 

o aludido preceito constitucional é em relação à interceptação telefônica 

ou telemática propriamente dita, ou seja, é da comunicação de dados, e 

não dos dados em si mesmos. III - Não há nulidade quando a decisão que 

determina a busca e apreensão está suficientemente fundamentada, como 

ocorre na espécie. IV - Na pressuposição da ordem de apreensão de 

aparelho celular ou smartphone está o acesso aos dados que neles 

estejam armazenados, sob pena de a busca e apreensão resultar em 

medida írrita, dado que o aparelho desprovido de conteúdo simplesmente 

não ostenta virtualidade de ser utilizado como prova criminal. V - Hipótese 

em que, demais disso, a decisão judicial expressamente determinou o 

acesso aos dados armazenados nos aparelhos eventualmente 

apreendidos, robustecendo o alvitre quanto à licitude da prova. Recurso 

desprovido. (RHC 75.800/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016)

Assim sendo, rejeito as preliminares nulidade da apreensão do celular e da 

busca realizada na residência do réu Thalyson.

Superadas as preliminares arguidas pelas defesas dos acusados Patryck 

e Jonny, prossigo com a análise da admissibilidade do feito a julgamento 

pelo plenário.

Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, 

combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de 

delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para 

os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, 

nesta fase processual, as seguintes hipóteses: a) pronunciar o réu, 

segundo o art. 413 do CPP; b) impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP; 

c) desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do 

CPP; ou, então, d) absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 

do CPP.

Em uma análise detida do conjunto probatório, mais especificamente dos 

boletins de ocorrência (fls. 44/52, 83/85 e 90/91), termos de apreensão 

(fls. 53/54, 78/79, 124 e 140/142), documentação médica (fls. 101/107), 

laudos periciais (fls. 273/316, 365/380 e 796/829), relatórios policiais (fls. 

339/354), laudos de necropsia (fls. 555/574, 575/600, 604/622 e 623/643), 

laudos de constatação de lesões corporais (fls. 644/664 e 665/684), laudo 

balístico (fls. 688/777), assim como dos depoimentos colhidos em ambas 

as fases de persecução criminal, conclui-se que os réus Donato Silva 

Nascimento, Johnny da Costa Melo, Patrick de Oliveira Cabral e Thalyson 

Thiago Taborda Oliveira devem ser pronunciados, e, consequentemente, 

julgados pelo Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos dos boletins de ocorrência 

(fls. 44/52, 83/85 e 90/91), termos de apreensão (fls. 53/54, 78/79, 124 e 

140/142), documentação médica (fls. 101/107), laudos periciais (fls. 

273/316, 365/380 e 796/829), relatórios policiais (fls. 339/354), laudos de 

necropsia (fls. 555/574, 575/600, 604/622 e 623/643), laudos de 

constatação de lesões corporais (fls. 644/664 e 665/684) e laudo balístico 

(fls. 688/777).

Com relação à autoria, averiguando os depoimentos colhidos, na delegacia 

de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes a 

demonstrar que os denunciados Donato Silva Nascimento, Johnny da 

Costa Melo, Patrick de Oliveira Cabral e Thalyson Thiago Taborda Oliveira 

sejam autores dos crimes descritos na denúncia.

Conforme relatado alhures, na denúncia, o Ministério Público atribuiu aos 

réus a autoria dos crimes que vitimaram Felipe Melo dos Santos, Leandro 

Luiz de Oliveira, Lana Talyssa Moreira Bezerra e Keize Rodrigues.

Na exordial, o Parquet argumentou que os crimes em questão teriam sido 

praticados em virtude de um desentendimento preexistente entre as 

facções conhecidas como “Comando Vermelho – CV” e “Primeiro 

Comando da Capital – PCC”, mais especificamente como forma de 

retaliação a um crime perpetrado pelas vítimas Felipe Melo e Leandro Luiz, 

na cidade de Tangará da Serra-MT, dias antes dos crimes descritos 

nestes autos.

 Inicialmente e sob esta ótica, é relevante destacar o conteúdo das 

declarações prestadas pelos policiais civis João Paulo de Oliveira e Heber 

de Cerqueira Soares, os quais lograram deter o réu Thalyson.

 Com efeito, na delegacia de polícia e em juízo, os policiais João Paulo de 

Oliveira (fls. 12/15 e cd-rom fl. 1071) e Heber de Cerqueira Soares (fls. 

16/19 e cd-rom fl. 1071), declararam que são lotados na delegacia de 

roubos e furtos de Várzea Grande e que o acusado Thalyson, há algum 

tempo, era investigado naquela especializada, especialmente por crimes 

nos quais, para cometê-los, teria utilizado um veículo Renault Sandero de 

cor prata.

Acrescentaram que, no dia dos fatos, começaram a receber, por meio de 

aplicativo, mensagens dando conta das mortes ocorridas em uma 

residência situada na Rua Miguel Leite, as quais indicavam que, para o 

cometimento deste crime, teria sido utilizado um carro com características 

semelhantes as do veículo mencionado no parágrafo anterior.

Narraram que, diante dessa informação e por não terem certeza da 

natureza do delito, acreditando, inclusive, que poderia se tratar de crime 

contra o patrimônio (latrocínio), passaram a fazer campana, com viatura 

descaracterizada, em local próximo à residência de Thalyson, onde 

puderam perceber que, na sua garagem, estava estacionado um veículo 

Renault Sandero de cor prata, parcialmente coberto por um lençol.

Frisaram que, após algum tempo, o referido réu chegou dirigindo outro 

veículo e, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga, 

primeiramente com o carro e, após, a pé, sendo necessário perseguí-lo.

Segundo destacaram, ao ser detido, o réu Thalyson afirmou que foragiu 

por acreditar que os policiais, que estavam em viatura descaracterizada, 

fossem integrantes do grupo criminoso conhecido como “Primeiro 

Comando da Capital - PCC”, buscando vingança em virtude de uma 

execução da qual havia participado naquele dia.

Os aludidos policiais esclareceram que assim que detiveram Thalyson, 

dirigiram-se até à sua residência, onde ingressaram, após a autorização 

de sua esposa, e encontraram três armas de fogo, balaclavas e outros 

acessórios como coldre e cinto de guarnição.

Além disso, ao ser questionado a respeito dos fatos pela autoridade 

policial, o réu Thalyson admitiu a prática do delito, descrevendo de forma 

coerente a dinâmica dos fatos e individualizando a participação, em tese, 

dos demais denunciados.

Naquela oportunidade, o acusado Thalyson (fls. 26/32), narrou ser 

integrante da facção criminosa conhecida como Comando Vermelho de 

Mato Grosso (CVMT), desde o ano de 2017, assim como que, na 

hierarquia, seria “soldado”, com a função exclusiva de cumprir as ordens 

emanadas pela liderança.

O denunciado relatou ter recebido uma ordem advinda da cúpula da 

facção, a qual determinava que as vítimas fossem mortas.

Questionado a respeito dos detalhes da ação, Thalyson descreveu que, 

por volta das 9 horas, juntamente com Donato Silva Nascimento (vulgo 
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“Netinho”) e Luiz Fernando Oliveira Caetano Moreira (vulgo “Dumbo”), 

munidos com um revólver calibre .38 e duas pistolas calibres .40 e 9mm, 

foram até a residência situada na Rua Miguel Leite, ali ingressaram e 

passaram a atirar contra as vítimas. Destacou que utilizou o seu veículo 

Renault Sandero de cor prata como meio de transporte.

Mencionou que, ao chegarem à casa onde estavam escondidas as vítimas 

Felipe Melo dos Santos, Junior da Silva Pereira, Leandro Luiz de Oliveira e 

Vitor Santana dos Santos, tiraram o portão do trilho, entraram naquele 

local e atiraram até que todas as armas de fogo descarregassem.

Na oportunidade, o réu em destaque esclareceu que o motivo dos crimes 

seria a existência de uma “guerra de facção”, indicando que todas as 

vítimas eram membros da facção rival (PCC).

Consta das declarações colhidas na delegacia de polícia que as vítimas 

Lana Talissa Moreira Bezerra e Keize Rodrigues foram sequestradas no 

dia que antecedeu a invasão da casa situada na Rua Miguel Leite. Frisou 

que, juntamente com Luiz Fernando (vulgo “Dumbo”), foi em seu veículo 

Renault Sandero de cor prata até a rodoviária de Várzea Grande, pegaram 

as ofendidas e as entregaram para o codenunciado Donato (vulgo 

“Netinho”).

Informou que coube ao réu Patrick de Oliveira Cabral (vulgo “Cabralzinho”), 

com auxílio de um terceiro indivíduo não identificado, a responsabilidade de 

ceifar as vidas das vítimas Lana e Keize.

Ademais, a versão apresentada pelo réu diante da autoridade policial, em 

princípio, encontra amparo nos demais elementos de prova colacionados 

aos autos.

Neste contexto, é relevante mencionar que, no dia em que o réu Thalyson 

foi preso, na sua residência foram apreendidas três armas de fogo, as 

quais foram relacionadas no boletim de ocorrência nº 2018.310206 (fls. 

43/48), assim como nos autos de apreensão de fls. 53/v.

Destaque-se, também, que nos locais de crime, foram apreendidos estojos 

e projéteis deflagrados contra as vítimas (fls. 83/85 e 796/829).

Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia a qual, após o 

confronto balístico, retornou resultado positivo entre os estojos e projéteis 

recolhidos com parte das armas apreendidas na residência do réu 

Thalyson.

Para melhor ilustrar o laudo pericial, segue descrição individualizada das 

armas, cartuchos e estojos, assim como dos respectivos resultados.

Material apreendido na residência de Thalyson, descrito no boletim de 

ocorrências de fls. 43/48.

Fls. 693/694:

• ARMA DE FOGO – 1 (um) revólver de fabricação brasileira, marca 

TAURUS, calibre nominal .38 SPL (ponto trinta e oito SPECIAL), de número 

de série OE274160. Neste Laudo Pericial, esta arma de fogo questionada é 

designada de ARMA DE FOGO 2, ou, simplesmente, AF2;

• ARMA DE FOGO – 1(uma) pistola de fabricação de fabricação brasileira, 

da marca TAURUS, modelo PT 940, calibre nominal .40 S&W (ponto 

quarenta Smith & Wesson), de número de série SBW86512, juntamente 

com seu carregador de munições. Neste Laudo Pericial, esta arma de fogo 

questionada é designada de ARMA DE FOGO 3, ou, simplesmente, AF3;

• ARMA DE FOGO – 1 (uma) pistola de fabricação austríaca, da marca 

GLOCK, modelo G17, calibre nominal 9mm LUGER (nove milímetros 

LUGER), de número de série VPN108, juntamente com seu carregador de 

munições. Neste Laudo Pericial, esta arma de fogo questionada é 

designada de ARMA DE FOGO 4, ou, simplesmente, AF4.

Material apreendido na residência situada na residência situada Rua Miguel 

Leite (vítimas Felipe Melo dos Santos, Junior da Silva Pereira, Leandro Luiz 

de Oliveira e Vitor Santana dos Santos), descrito no boletim de ocorrência 

de fl. 83/85.

Fls. 688/692:

a) (...)

• CARTUCHOS DE MUNIÇÃO – 12 (doze) cartuchos de munição de calibre 

nominal .380 Auto (ponto trezentos e oitenta Auto), de fabricação 

argentina, da marca FLB (Fábrica de Municion Fray Luis Beltrán).

b) (...)

• ESTOJOS DE MUNIÇÃO – 8 (oito) estojos de munição de calibre nominal 

.40 S&W (ponto quarenta Smith & Wesson), sendo 7 (sete) estojos de 

fabricação brasileira, da marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), 

e 1 (um) estojo de fabricação sul coreana, da marca PMC (Poongsan Metal 

Corp.). Neste Laudo Pericial, estes estojos de munição questionados são 

designados de ESTOJO QUESTIONADO 1, ESTOJO QUESTIONADO 2 a 

ESTOJO QUESTIONADO 8, ou, simplesmente, EQ1, EQ2 a EQ8.

c) (...)

• ESTOJOS DE MUNIÇÃO – 1 (um) estojo de munição de calibre nominal .40 

S&W (ponto quarenta Smith & Wesson), de fabricação brasileira, da marca 

CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos). Neste Laudo Pericial, este 

estojo de munição questionado é designado de ESTOJO QUESTIONADO 9, 

ou, simplesmente, EQ9.

• ESTOJOS DE MUNIÇÃO – 3 (três) estojos de munição de calibre nominal 

9 mm Luger (nove milímetros Luger), sendo: 1 (um) de fabricação 

mexicana, da marca AGUILA (Cartuchos Deportivos de México), 1 (um) de 

fabricação norte americana, da marca USA (Unitede States Ammunition 

Co.). Neste Laudo Pericial, estes estojos de munição questionados são 

designados de ESTOJO QUESTIONADO 10, ESTOJO QUESTIONADO 11 e 

ESTOJO QUESTIONADO 12, ou, simplesmente, EQ10, EQ11 e EQ12.

e) (...)

• FRAGMENTO DE PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO QUESTIONADO – 1 (um) 

fragmento de projétil de arma de fogo questionado. Neste Laudo Pericial, 

este fragmento de projétil de arma de fogo questionado é designado de 

FRAGMENTO DE PROJÉTIL QUESTIONADO 1, ou, simplesmente, FPQ1.

f) (...)

• PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO QUESTIONADO – 3 (três) projéteis de 

arma de fogo questionados. Neste Laudo Pericial, estes projéteis de arma 

de fogo questionados são designados de PROJÉTIL QUESTIONADO 1, 

PROJÉTIL QUESTIONADO 2 e PROJÉTIL QUESTIONADO 3, ou, 

simplesmente, PQ1, PQ2 e PQ3.

g) (...)

• CAMISAS DE PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO QUESTIONADAS – 1(uma) 

camisa de projétil de arma de fogo questionada. Neste Laudo Pericial, esta 

camisa de projétil de arma de fogo questionada é designada de CAMISA 

DE PROJÉTIL QUESTIONADA 1, ou, simplesmente, CPQ1.

• FRAGMENTOS DE CAMISAS DE PROJÉTIL DE ARMA DE FOGO 

QUESTIONADOS – 5 (cinco) fragmentos de projétil de arma de fogo 

questionados. Neste Laudo Pericial, estes fragmentos de camisas de 

projétil de arma de fogo questionados são designados de FRAGMENTO DE 

CAMISA QUESTIONADO 1, FRAGMENTO DE CAMISA QUESTIONADO 2 a 

FRAGMENTO DE CAMISA QUESTIONADO 5, ou, simplesmente, FCQ1, 

FCQ2, FCQ3, FCQ4 e FCQ5.

• ESTOJOS DE MUNIÇÃO – 14 (catorze) estojos de munição de calibre 

nominal 9 mm LUGER (nove milímetros LUGER), sendo: 7 (sete) de 

fabricação mexicana, da marca AGUILA (Cartuchos Deportivos de 

México), 3 (três) de fabricação norte americana, da marca R-P (Remington 

– Peters), 3 (três) de fabricação norte americana, da marca USA (United 

States Ammunition Co.) e 1 (uma) de fabricação brasileira, da marca CBC 

(Companhia Brasileira de Cartuchos). Neste Laudo Pericial, estes estojos 

de munição questionados são designados de ESTOJO QUESTIONADO 13, 

ESTOJO QUESTIONADO 14 a ESTOJO QUESTIONADO 26, ou, 

simplesmente, EQ13, EQ14 a EQ26, conforme lista de itens 12 a 15 da 

tabela de munição do item 4.6-ESTOJOS DE MUNIÇÃO.

Material apreendido, extraído do corpo da vítima Leandro Luiz de Oliveira, 

descrito no termo de apreensão de fl. 140.

Fl. 693

k) (...)

• PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO QUESTIONADO – 1 (um) projétil de arma 

de fogo questionado. Neste Laudo Pericial, este projétil de arma de fogo 

questionado é designado de PROJÉTIL QUESTIONADO 5, ou, 

simplesmente, PQ5.

Conclusão (fls. 725/726).

(...)

6) Os estojos questionados EQ1 a EQ9, discriminados na seção 

4.6-ESTOJOS DE MUNIÇÃO, procedem de cartuchos de munição 

percutidos e deflagrados pela arma de fogo questionada AF3, 

discriminada na seção 4.3-ARMA DE FOGO 3 – AF3;

7) Os estojos questionados EQ10 a EQ26, discriminados na seção 

4.6-ESTOJOS DE MUNIÇÃO, procedem de cartuchos de munição 

percutidos e deflagrados pela arma de fogo questionada AF4, 

discriminada na seção 4.4-ARMA DE FOGO – AF4;

8) O projétil de arma de fogo questionado PQ1, discriminado na seção 

4.7-PROJÉTIL QUESTIONADO 1 – PQ1, foi expelido pelo cano da pistola 

questionada AF3, discriminado na seção 4.3-ARMA DE FOGO 3 – AF3;

(...)

10) Os projéteis de arma de fogo questionados PQ2, PQ3 e PQ5, 

discriminados respectivamente nas seções 4.8-PROJÉTIL QUESTIONADO 

2 – PQ2, 4.9-PROJÉTIL QUESTIONADO 3 – PQ3 e 4.11-PROJÉTIL 

QUESTIONADO 5 – PQ5, foram expelidos pelo cano da arma de fogo 
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questionada AF4, discriminada na seção 4.4-ARMA DE FOGO 4 – AF4;

11) Os fragmentos de projéteis de arma de fogo questionados FPQ1, 

CPQ1, FCQ1, FCQ2 e FCQ3, discriminados respectivamente nas seções 

4.12-FRAGMENTO DE PROJÉTIL QUESTIONADO 1 – FPQ1, 4.13-CAMISA 

DE PROJÉTIL QUESTIONADA 1 – CPQ1, 4.14-FRAGMENTO DE CAMISA 

QUESTIONADO 1 – FCQ1, 4.15-FRAGMENTO DE CAMISA QUESTIONADO 

2 – FCQ2 e 4.16-FRAGMENTO DE CAMISA QUESTIONADO 3 – FCQ3, 

foram expelidos pelo cano da arma de fogo questionada AF4, discriminada 

na seção 4.4-ARMA DE FOGO 4 – AF4;

(...)

13) O fragmento de projétil de arma de fogo questionado FCQ5, 

discriminado na seção 4.18-FRAGMENTO DE CAMISA QUESTIONADO 5 – 

FCQ5, foi expelido pelo cano da pistola questionada AF3, discriminado na 

seção 4.3-ARMA DE FOGO 3 – AF3;

Assim sendo, em que pese, em juízo, o denunciado Thalyson ter retratado 

a versão apresentada na delegacia de polícia, in casu, verifica-se que os 

elementos de prova até então apurados, em análise própria deste 

momento processual, corroboram os fatos por ele relatados na seara 

investigativa, mormente o resultado da perícia que aponta resultado 

positivo ao confronto balístico feito entre as armas apreendidas em sua 

residência e os projéteis e cartuchos colhidos na cena dos crimes.

Somam-se à perícia, os depoimentos dos policiais João Paulo de Oliveira 

(fls. 12/15 e cd-rom fl. 1071) e Heber de Cerqueira Soares (fls. 16/19 e 

cd-rom fl. 1071), que já foram objeto de prefacial destaque, máxime 

quando ratificaram, em juízo, os depoimentos prestados diante da 

autoridade policial.

 Frise-se que, a despeito de alegar que foi agredido para assumir a autoria 

delitiva e assinar o seu termo de interrogatório, não se pode ignorar o fato 

de que Thalyson, por ocasião da sua oitiva, estava acompanhado de 

advogado, qual seja, Dr. Elder Matheus Campos Taborda (OAB-MT 25543), 

o qual subscreveu, juntamente com seu cliente, o documento de fls. 26/32. 

Desta forma, não há motivos para inferir que tenham sido desrespeitadas 

as suas garantias individuais.

Portanto, não sendo possível, nesta quadra processual, afastar a versão 

apresentada pelo acusado Thalyson, conclui-se que a sua narrativa 

acerca da dinâmica dos fatos, em princípio, revelam indícios suficientes de 

autoria ou participação por parte dos corréus Donato, Johnny e Patrick.

 Ao individualizar a conduta de cada um dos denunciados, Thalyson 

afirmou que Donato e Luiz Fernando, juntamente com ele, ingressaram na 

residência situada na Rua Miguel Leite e descarregaram as armas de fogo 

que portavam contra as vítimas Felipe Melo dos Santos, Junior da Silva 

Pereira, Leandro Luiz de Oliveira e Vitor Santana dos Santos.

Ademais, Luiz Fernando e Donato teriam, ainda, participado do sequestro 

das vítimas Lana e Keyze.

No que se refere ao réu Patrick, segundo afirmou Thalyson, ele foi 

responsável por executar as ofendidas Lana e Keyze, ambas menores de 

idade.

Quanto ao réu Johnny, este seria integrante da cúpula do “Comando 

Vermelho” e a pessoa que ordenou a execução das vítimas.

Outrossim, a autoridade policial extraiu dados do celular apreendido com 

Thalyson, sendo elaborado laudo pericial de fls. 273/317, do qual se 

verificam conversas mantidas, por meio de aplicativo de mensagens, entre 

os réus Patrick, Thalyson e Johnny, nas quais tratam das mortes 

consumadas e tentadas descritas na denúncia, inclusive citando a 

participação de Donato (vulgo “Netinho) e Luiz Feranndo (vulgo “Dumbão). 

O numeral atribuído à Patrick no referido laudo é corroborado pela 

informação prestada pela operadora de telefonia às fls. 386/388.

 Além disso, no mesmo laudo, consta que dos aparelhos apreendidos 

foram extraídos registros fotográficos das vítimas Lana e Keyze, os quais 

foram reproduzidos no documento.

Neste contexto, impõe-se frisar que, apesar das negativas de autoria, 

neste momento, não foram suficientes para ilidir a constatação de indícios 

de autoria em relação aos denunciados Donato Silva Nascimento, Johnny 

da Costa Melo, Patrick de Oliveira Cabral e Thalyson Thiago Taborda 

Oliveira.

 Diante de todo o exposto, considerando que, neste momento processual, 

não compete ao Magistrado a análise aprofundada do arcabouço 

probatório, mas apenas ressaltar os elementos justificadores da 

constatação acerca da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, 

conclui-se que o laudo balístico e de extração de dados dos aparelhos 

celulares, ao menos em sede de juízo de admissibilidade, fornecem 

indícios suficientes de autoria ou participação dos réus Donato Silva 

Nascimento, Johnny da Costa Melo, Patrick de Oliveira Cabral e Thalyson 

Thiago Taborda Oliveira nos homicídios consumados e tentados descritos 

nestes autos.

Deste modo, os elementos de convicção até então existentes revelam 

indícios suficientes de autoria ou participação por parte dos referidos 

acusados, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-los e levá-los a 

julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática dos crimes que lhe são 

imputados, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar as respectivas 

negativas de autoria.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas 

quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste 

de que elas não estão presentes, o que não se vislumbra no caso 

vertente, porquanto não se afiguram descabidas as alegações de que os 

acusados tenham agido por motivo torpe, com meio cruel, mediante 

recurso que dificultou a defesa das vítimas e para assegurar a impunidade 

de outro crime.

Nesta senda, vale frisar que relativamente às qualificadoras vige o 

princípio do in dúbio pro societate. Sobre o assunto já se decidiu:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DE 

QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O 

Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido 

o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o 

recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando 

manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como 

coatora. 2. Firmou-se nesta Corte o entendimento de que a exclusão de 

qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando 

manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da 

competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos 

contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. A 

qualificadora do motivo torpe não está distorcida do cenário processual, 

nem possui fundamentação inidônea, na medida em que o delito foi 

motivado por desavenças em virtude do tráfico de drogas, inclusive a 

vítima estava proibida de retornar à comunidade. Conforme consta dos 

autos, o paciente ligou para a mãe da vítima, afirmando que seu filho 

poderia voltar à localidade. Nesta oportunidade, a vítima foi morta, assim 

como sua mãe. 4. A sentença de pronúncia tem cunho declaratório e 

finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame 

aprofundado de provas ou juízo meritório. Deve, portanto, o juiz apenas 

verificar a existência nos autos de indícios de autoria e materialidade, 

conforme mandamento do artigo 413 do CPP, o que foi adequadamente 

realizado. Em caso de dúvida quanto as qualificadoras, deve, portanto, o 

Conselho de Sentença solucionar a questão. 5. Habeas corpus não 

conhecido. (STJ - HC 467.004/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 

TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. 

PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE 

IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE 

SENTENÇA. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de 

admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o 

exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se 

demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um 

édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, 

resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o 

mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. 2. Em 

respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das 

qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente 

descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não 

deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por 

esta Corte. 3. Somente será possível a exclusão de qualificadora quando 

esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da 

competência do Tribunal do Júri. 4. In casu, o Tribunal de origem concluiu, 

contrariamente ao que registrado na decisão de pronúncia, que não havia 

indícios para a configuração das qualificadoras atinentes ao uso de 

recurso que dificultou a defesa da vítima e ao motivo torpe. 5. Relato 

acusatório que dá conta de que os acusados, visando assegurar a 

exclusividade do patrocínio do tráfico de drogas, efetuaram disparos em 

direção à residência onde estavam as vítimas, com menção expressa a 

elementos de prova indicativas de que os réus teriam, em tese, cometido 

os delitos de homicídio tentado, mediante recurso que dificultou a defesa 

da vítima e por motivo torpe, não se revelando despropositada a 
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submissão, ao Conselho de Sentença, da imputação da suposta prática do 

tipo descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do 

Código Penal. 6. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas 

ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento 

próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em 

plenário. 7. Recurso provido. (STJ - REsp 1745982/RS, Rel. Ministro 

JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO 

QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA – 

PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA 

DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA 

AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO 

SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL 

PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA 

DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - PRETENDIDA 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE 

ANIMUS NECANDI - ANÁLISE DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA 

PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRETENDIDO DECOTE DA QUALIFICADORA DO 

MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - QUALIFICADORA NÃO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DO TRIBUNAL 

DO JÚRI – ENUNCIADO CRIMINAL Nº. 02 – JULGAMENTO RESERVADO AO 

TRIBUNAL DO JÚRI – ÓRGÃO CONSTITUCIONAL COMPETENTE PARA 

JULGAR CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

[...] Somente se admite a exclusão da qualificadora na pronúncia quando 

manifestamente improcedente, sob pena de se suprimir a competência 

constitucional do Tribunal do Júri. Portanto, não havendo prova inconteste 

de que as qualificadoras são improcedentes, tal questionamento deve ser 

remetido ao colendo conselho de sentença. (TJMT - RSE 58679/2018, DES. 

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

31/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)

Em relação a motivação torpe, em princípio, não se mostra manifestamente 

improcedente a alegação de que o delito tenha sido praticado em virtude 

de ordem emanada da liderança do CVMT, como retaliação à investida 

anterior por parte das vítimas, em tese, integrantes de facção rival.

No tocante ao emprego de meio cruel, da mesma forma não se constata 

manifesta improcedência, porquanto, em tese, antes de serem mortas, as 

vítimas Lana e Keyze teriam sido amarradas e levadas para local ermo, 

sendo os respectivos corpos lançados ao rio.

Outrossim, não se pode afastar de plano a qualificadora do recurso que 

dificultou a defesa dos ofendidos, esta pautada na alegação de que os 

réus teriam adentrado, de inopino, na residência onde estavam as vítimas 

Felipe Melo dos Santos, Junior da Silva Pereira, Leandro Luiz de Oliveira e 

Vitor Santana dos Santos, quando parte delas ainda dormia.

Também não se mostra impertinente a alegação de que as vítimas Lana e 

Keize foram mortas para assegurar a impunidade dos homicídios de Felipe 

Melo dos Santos, Junior da Silva Pereira, Leandro Luiz de Oliveira e Vitor 

Santana dos Santos, praticados mais cedo, no mesmo dia.

Desta feita, não havendo prova inconteste de que as qualificadoras são 

improcedentes, tal questionamento deve ser remetido ao colendo Conselho 

de Sentença.

Do crime tipificado no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13, atribuídos aos réus.

Analisando os autos, constata-se estar suficientemtene demonstrada a 

materialidade delitiva e indícios de autoria do crime conexo de organização 

criminosa, as quais decorrem dos boletins de ocorrência (fls. 44/52, 83/85 

e 90/91), termos de apreensão (fls. 53/54, 78/79, 124 e 140/142), 

documentação médica (fls. 101/107), laudos periciais (fls. 273/316, 

365/380 e 796/829), relatórios policiais (fls. 339/354), laudos de necropsia 

(fls. 555/574, 575/600, 604/622 e 623/643), laudos de constatação de 

lesões corporais (fls. 644/664 e 665/684), laudo balístico (fls. 688/777), 

assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução 

criminal.

Nesta fase, ressai do interrogatório do réu na fase policial e os 

depoimentos, em ambas as fases de persecução criminal, dos policiais 

João Paulo de Oliveira (fls. 12/15 e cd-rom fl. 1071) e Heber de Cerqueira 

Soares (fls. 16/19 e cd-rom fl. 1071), que o réus teriam agido como 

integrantes do “Comando Vermelho” em retaliação à ações anteriores da 

facção rival.

Além disso, do laudo pericial de fls. 273/317, em princípio, verificam 

conversas mantidas por meio de aplicativo de mensagens, entre vários 

indivíduos, dentre eles os réus, tratando da execução das vítimas deste 

feito.

Assim sendo, tratando-se de crime conexo, compete ao conselho de 

sentença a análise meritória, devendo os réus serem submetidos a 

julgamento em plenário, igualmente, pelo delito em questão.

Do crime tipificado no art. 148, §1º, IV, do Código Penal, atribuídos aos 

réus Donato Silva Nascimento, Johnny da Costa Melo, Patrick de Oliveira 

Cabral e Thalyson Thiago Taborda.

Examinando os autos, verifica-se que há provas que demonstram 

materialidade delitiva e indícios de autoria do crime conexo de sequestro.

 Convergem para esta ilação, o boletim de ocorrência de fls. 49/52, laudos 

periciais de fls. 355/380 e 417/432, bem como o teor do interrogatório do 

réu Thalyson perante a autoridade policial, oportunidade na qual teria 

admitido que, atendendo à determinação do réu Johnny, na noite que 

antecedeu à prática dos homicídios tentados e consumados (vítimas Felipe 

Melo dos Santos, Junior da Silva Pereira, Leandro Luiz de Oliveira e Vitor 

Santana dos Santos), juntamente com Luiz Fernando, se dirigiu até a 

rodoviária de Várzea Grande e “pegaram” as menores Lana e Keize, 

ambas menores de idade, entregando-as ao acusado Donato.

Ademais, do interrogatório de Thalyson, decorre que Lana e Keyze teriam 

ficado subjugadas por Patrick até o dia seguinte, quando foram mortas.

Assim sendo, deve igualmente ser submetido ao julgamento pelo conselho 

de sentença em relação ao referido delito.

Do crime tipificado no art. 16, caput, da lei nº 10.826/03, atribuído ao 

denunciado Thalyson Thiago Taborda.

Examinando os autos, verifica-se a demonstração da materialidade delitiva 

e indícios de autoria do crime conexo de posse ilegal de arma de fogo de 

uso permitido. A materialidade do delito pode ser verificada por meio do 

boletim de ocorrências de fls. 45/48, termo de apreensão de fl. 53/v e 

laudo pericial de fls. 687/777.

O interrogatório do réu na fase policial e os depoimentos, em ambas as 

fases de persecução criminal, dos policiais João Paulo de Oliveira (fls. 

12/15 e cd-rom fl. 1071) e Heber de Cerqueira Soares (fls. 16/19 e cd-rom 

fl. 1071), fornecem indícios suficientes de autoria.

Entretanto, o que justificou a imputação delitiva contida na denúncia, em 

relação as armas de fogo, foi o fato de que réu, em tese, “mantinha sob 

sua guarda (...) uma pistola.40 e uma pistola GLOCK 9mm”.

É importante destacar que, após o oferecimento e recebimento da 

denúncia entrou em vigor os Decretos no 9.847/2019 e 10.030/2019, que 

ampliou o rol de calibres de uso permitido, in verbis:

Art. 2º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I - arma de fogo de uso permitido - as armas de fogo semiautomáticas ou 

de repetição que sejam:

a) de porte, cujo calibre nominal, com a utilização de munição comum, não 

atinja, na saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e 

duzentas libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules;

 (...)

§ 2º O Comando do Exército estabelecerá os parâmetros de aferição e a 

listagem dos calibres nominais que se enquadrem nos limites 

estabelecidos nos incisos I, II e IV do caput, no prazo de sessenta dias, 

contado da data de publicação deste Decreto.

Por sua vez, o Comando do Exército, nos termos do estabelecidos na 

legislação em destaque, editou a Portaria nº 1.222/2019, que inseriu os 

calibres 9mm (nove milímetros) e .40 (ponto quarenta) no rol de armas de 

uso permitido.

Assim sendo, por revelar, a hipótese, caso de novatio legis in mellius, 

deve retroagir em favor do réu.

Deste modo, a adequação normativo típica da conduta atribuída ao réu 

impõe que seja submetido a julgamento pelo crime tipificado no art. 12 da 

Lei nº 10.826/03.

 Do crime tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso III, da lei nº 

10.826/03 (redação anterior à alteração legislativa imposta pela 

13.964/19), atribuído ao denunciado Thalyson Thiago Taborda.

Examinando os autos, verifica-se que há provas que demonstram 

materialidade delitiva e indícios de autoria do crime conexo de posse de 

artefato explosivo.

 Neste contexto, verifica-se que a materialidade dos delitos pode ser 

verificada por meio do boletim de ocorrências de fls. 45/48 e termo de 

apreensão de fl. 53/v.

O interrogatório do réu na fase policial e os depoimentos, em ambas as 

fases de persecução criminal, dos policiais João Paulo de Oliveira (fls. 

12/15 e cd-rom fl. 1071) e Heber de Cerqueira Soares (fls. 16/19 e cd-rom 

fl. 1071), fornecem indícios suficientes de autoria.

Portanto, deve o réu ser submetido a julgamento em plenário, também, por 

este crime conexo.
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Diante do exposto:

I. PRONUNCIO os réus Donato Silva Nascimento (vulgo ‘netinho’) e Johnny 

da Costa Melo (vulgo “Johnny Morte” ou “Afobado”), como incursos nas 

sanções dos crimes tipificados no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, 

por duas vezes (vítimas Felipe Melo e Leandro Luiz); art.121, §2º, I e IV 

c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Vitor 

Santana dos Santos e Júnior da Silva Pereira); art. 148, §1º, IV, do Código 

Penal, por duas vezes (vítimas Lana Talyssa e Keize Rodrigues); art. 121, 

§2º, III e IV e V, §4º c.c. art. 29, ambos do Código Penal, por duas vezes 

(vítimas Lana Talyssa e Keize Rodrigues); e art. 2º, §2º, da Lei 

12.850/2013;

II. PRONUNCIO o réu Patrick de Oliveira Cabral (vulgo “Cabral” ou 

“Cabralzinho”), como incurso nas penas do crime tipificado no art. 148, 

§1º, IV, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Lana Talyssa e Keize 

Rodrigues); art. 121, §2º, III, IV e V e §4º c.c. art. 29, ambos, do Código 

Penal, por duas vezes (vítimas Lana Talyssa e Keize Rodrigues); e art. 2º, 

§2º da Lei 12.850/2013;

III. PRONUNCIO o réu Thalyson Thiago Taborda Oliveira, imputando-lhe a 

prática dos crimes tipificados no art. 121, §2º, I e IV, por duas vezes 

(vítimas Felipe Melo e Leandro Luiz), em concurso material; art. 121, §2º I e 

IV, c.c. art. 14, II, todos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Vitor 

Santana e Júnior da Silva); art. 148, §1º, IV, por duas vezes (vítimas Lana 

e Keize), em concurso formal; art. 121, §2º, III, IV e V c.c. art. 29, ambos 

do Código Penal, por duas vezes (vítimas Lana e Keize); art. 12 e art. 16, 

parágrafo único, III, ambos da Lei nº 10.826/03; e art. 2º, §2º, da Lei nº 

12.850/13.

Por fim, permanecem os requisitos ensejadores da custódia cautelar, mais 

precisamente a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da 

gravidade concreta dos atos atribuídos aos réus, os quais teriam agido, 

em tese, por ordem de organização criminosa com atuação dentro e fora 

das unidades prisionais do país, circunstancias estas que evidenciam, 

ainda, o risco gerado pela liberdade dos acusados.

 Além disso, tratando-se de acusados com antecedentes criminais, é 

reforçada a necessidade de resguardar a ordem pública das respectivas 

renitências delitivas.

Assim sendo, MANTENHO a prisão preventiva dos réus Donato Silva 

Nascimento (vulgo ‘netinho’), Johnny da Costa Melo (vulgo “Johnny Morte” 

ou “Afobado”), Patrick de Oliveira Cabral (vulgo “Cabral” ou “Cabralzinho”) 

e Thalyson Thiago Taborda Oliveira.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, intimem-se o Ministério Público e as defesas para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem o rol das testemunhas que irão 

depor em plenário, no máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão 

juntar documentos e requerer diligências.

Após, tragam os autos à conclusão.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 605682 Nr: 1051-62.2020.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:3562-B-OAB-MT

 Intimar os advogados Moacir Ribeiro (OAB/MT 3.562-B) e Jonas Mendes 

Barravieira (OAB/MT 13.116), constituídos pelo acusado Mario da Silva 

Neto, para comparecerem à Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri 

designada para 27/03/2020 às 08h30min, oportunidade em que o referido 

acusado será levado à julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 555529 Nr: 17712-87.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THALYSON THIAGO TABORDA OLIVEIRA, 

DONATO SILVA NASCIMENTO, JOHNNY DA COSTA MELO, LUIZ 

FERNANDO OLIVEIRA CAETANO MOREIRA, PATRICK DE OLIVEIRA 

CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:MT 4.455, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:MT 

10.402, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:, SIMONE APARECIDA 

MENDES PEREIRA - OAB:5019, WILIAN MARCOS VASCONCELOS - 

OAB:11.323

 Intimar os advogados: Rodrigo Moreira Marinho (OAB/MT 18.791), 

defensor de Thalyson Thiago Taborda Oliveira; Fernanda Mendes Pereira 

(OAB/MT 4455), defensora de Donato Silva Nascimento; Jackeline Moreira 

Martins Pacheco (OAB/MT 10.402), defensora de Johnny da Costa Melo e 

Willian Marcos Vasconcelos (OAB/MT 11.323), defensor de Patrick de 

Oliveira Cabral, acerca da Decisão de Pronúncia de fls. 1302/1314, cujo 

teor da parte decisória é o seguinte: [...] Diante do exposto: I. PRONUNCIO 

os réus Donato Silva Nascimento[...] e Johnny da Costa Melo [...] no art. 

121, §2º, I e IV, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Felipe Melo e 

Leandro Luiz); art.121, §2º, I e IV c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, 

por duas vezes (vítimas Vitor Santana dos Santos e Júnior da Silva 

Pereira); art. 148, §1º, IV, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Lana 

Talyssa e Keize Rodrigues); art. 121, §2º, III e IV e V, §4º c.c. art. 29, 

ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Lana Talyssa e Keize 

Rodrigues); e art. 2º, §2º, da Lei 12.850/2013; II. PRONUNCIO o réu Patrick 

de Oliveira Cabral[...] no art. 148, §1º, IV, do Código Penal, por duas vezes 

(vítimas Lana Talyssa e Keize Rodrigues); art. 121, §2º, III, IV e V e §4º 

c.c. art. 29, ambos, do Código Penal, por duas vezes (vítimas Lana 

Talyssa e Keize Rodrigues); e art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013; III. 

PRONUNCIO o réu Thalyson Thiago Taborda Oliveira [...] no art. 121, §2º, I 

e IV, por duas vezes (vítimas Felipe Melo e Leandro Luiz), em concurso 

material; art. 121, §2º I e IV, c.c. art. 14, II, todos do Código Penal, por duas 

vezes (vítimas Vitor Santana e Júnior da Silva); art. 148, §1º, IV, por duas 

vezes (vítimas Lana e Keize), em concurso formal; art. 121, §2º, III, IV e V 

c.c. art. 29, ambos do Código Penal, por duas vezes (vítimas Lana e 

Keize); art. 12 e art. 16, parágrafo único, III, ambos da Lei nº 10.826/03; e 

art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13. Por fim, [...] MANTENHO a prisão 

preventiva dos réus Donato Silva Nascimento[...] Johnny da Costa Melo[...] 

Patrick de Oliveira Cabral[...] e Thalyson Thiago Taborda Oliveira.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 328626 Nr: 24950-36.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIO DE BARROS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071

 Diante do exposto, PRONUNCIO o réu JUNIO DE BARROS MARTINS, já 

qualificado, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do 

Júri pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, §2°, incisos II e 

IV c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 14, da Lei nº 

10.826/03.Por fim, não há, por ora, motivos para decretação da prisão do 

réu, que respondeu solto a primeira fase do rito escalonado do júri, razão 

pela qual, poderá recorrer em liberdade.Publique-se. Intimem-se.Transitada 

em julgado, intimem-se o Ministério Público e a defesa para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem o rol das testemunhas que irão depor em 

plenário, no máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligências.Após, tragam os autos à conclusão. 

Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de fevereiro 

de 2020.MURILO MOURA MESQUITA Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 320200 Nr: 16591-97.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, GISELE MARIA GOMES DA 

SILVA, AMARILIO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA NICCA NUNES, ANDRE LUIZ 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT, 

WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11.323 MT
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 AÇÃO PENAL CÓD. 320200.

Vistos, etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 463, intime-se, por edital, a 

assistente de acusação Gisele Maria Gomes da Silva para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, constitua novo advogado, sob pena de prosseguimento 

do feito sem novas intimações, conforme preceitua o art. 271, §2° do CPP.

Às providências.

Várzea Grande/MT, 14 de fevereiro de 2020.

MURILO MOURA MESQUITA

Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434006 Nr: 3447-51.2016.811.0002

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VALDENIL GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NPJ - UNIVAG, na pessoa de 

seu Coordenador ou um de seus Professores - OAB:, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - UNIVAG - OAB:MT 4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDENIL GONÇALO DA SILVA, Cpf: 

55006060182, Rg: 08054649, Filiação: Nair Pinto da Silva e Evídio Ferreira 

da Silva, data de nascimento: 10/01/1973, brasileiro(a), natural de Várzea 

Grande-MT, convivente, entregador, Telefone 65 9976-6340. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o requerente Valdenil Gonçalo da Silva, acerca da 

decisão de fls. 06, cuja parte decisória segue abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Feitas essas considerações, JULGO PROCEDENTE o 

pedido e determino que se proceda a restituição da motocicleta descrita no 

auto de apreensão de p. 51, da ação penal Id. 352656, mediante termo nos 

autos do processo, fazendo-o com fundamento no artigo 120, do Código 

de Processo Penal. Sem custas.Oficie-se à autoridade policial e junte-se 

termo circunstanciado da restituição. P.R.I.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 14 de fevereiro de 2020

Jeferson dos Reis Pessoa Jr Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 607863 Nr: 2322-09.2020.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEY DE JESUS MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto C. Lopes 

Filho - OAB:154.583/MG, Tiago Lenoir Moreira - OAB:116.260/MG

 VISTOS ETC.

 I. Designo a data de 20.02.2020, às 17h00min, para a realização de 

audiência de inquirição da testemunha Caína Mara Aguilar.

II. Comunique-se ao juízo Deprecante.

III. Intime-se e requisite-se, se necessário, a testemunha.

IV. Notifiquem-se o representante do Ministério Público e a Defensoria 

Pública.

 V. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328939 Nr: 25259-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA, 

ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - 

OAB:OAB/MT 7474, RICARDO DA SILVA PEREIRA - OAB:MT/10446, 

WELBER COSTA BAIMA - OAB:OAB/MT 7.870

 Intimar a advogada Marilene Alves (OAB/MT 7474), defensora do 

acusado Ademir de Oliveira Filho, para no prazo de 05 (cinco) dias 

apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário do Júri, 

oportunidade em que poderá juntar documentos e/ou requerer diligências, 

conforme preceitua o art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 328939 Nr: 25259-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA, 

ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE ALVES - 

OAB:OAB/MT 7474, RICARDO DA SILVA PEREIRA - OAB:MT/10446, 

WELBER COSTA BAIMA - OAB:OAB/MT 7.870

 Intimar o advogado Ricardo da Silva Pereira (OAB/MT 10.446), defensor 

do acusado Ronemar Pedroso da Silva Arruda, para no prazo de 02 (dois) 

dias apresentar contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito interposto 

pelo Ministério Público (fls. 555/644), bem como no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário do Júri, 

oportunidade em que poderá juntar documentos e/ou requerer diligências, 

conforme preceitua o art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 415824 Nr: 19805-28.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO DE ARAÚJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:15912

 PROCESSO Nº: 19805-28.2015.811.0002 – cód. 415824.

Vistos, etc.

Com vista dos autos para apresentação de memoriais, o Ministério Público 

ofereceu aditamento à denúncia (fls. 218/220).

 Ao mesmo tempo, por entender desnecessária a produção de outras 

provas, protocolou os seus memoriais (fls. 221/233).

Posteriormente, à fl. 234, o feito foi impulsionado para intimar a defesa do 

réu à apresentar seus memoriais, os quais aportaram às fls. 235/245. 

Todavia, a defesa não fez qualquer menção ao aditamento.

 Desta feita, a fim de evitar futura alegação de nulidade, com fulcro no art. 

384, §4º, do Código de Processo Penal, intime a defesa para arrolar, 

nominalmente, suas testemunhas, no máximo 3 (três), no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de presumir-se a desistência da produção da prova 

testemunhal.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os conclusos. 

Eventual silêncio deverá ser certificado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 14 de fevereiro de 2020.

MURILO MOURA MESQUITA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40709 Nr: 8494-31.2001.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO, CÉLIO 

ALVES DE SOUZA, JOSÉ DE BARROS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANA SILVA PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT 17573, EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:OAB/MT16877, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/O, JORGE 

HENRIQUE FRANCO GODOY - OAB:6692/MT, WALDIR CALDAS 

RODRIGUES - OAB:6.591 OAB/MT

 Intimar o advogado Jorge Henrique Franco Godoy (OAB/MT 6692), 
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defensor do acusado Hércules de Araújo Agostinho, para no prazo de 05 

(cinco) dias informar o endereço atualizado da testemunha Celso Luiz 

Malheiros, sob pena de presumir-se a desistência de sua inquirição, 

conforme item II, da decisão de fls. 1082/verso, cujo teor é o seguinte: "[...] 

II. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o Ministério Público e a defesa 

do réu Hércules acostarem ao feito o endereço atualizado da testemunha 

Celso Luiz Malheiros. Decorrido o prazo sem que seja atendida a 

determinação, presumir-se-a desistência da inquirição a referida 

testemunha. Informado o endereço, expeça-se o necessário para sua 

intimação [...]".

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416409 Nr: 20157-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO RODRIGO SOUZA SIMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISLAINE PAULA COSTA 

CAMPOS - OAB:15763, JOSÉ TIMOTEO DE LIMA - OAB:7199

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007- CGJ, 

impulsiono estes autos para intimação da defesa da parte ré, PARA 

APRESENTAR AS RAZÕES DA APELAÇÃO, no prazo de 08 (oito) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 544339 Nr: 4930-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO NUNES DE ALMEIDA, LUIS FERNANDO 

LOURENÇO DE ALMEIDA, JEFFERSON MAGALHÃES LEITE, JACKSON 

MAGALHÃES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elen Regina de Campos 

Gonçalves - OAB:24466/O, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS REIS - 

OAB:12803/O

 Certifico, por determinação verbal da MMª Juíza de Direito, em razão da 

antecipação de suas férias para o mês de fevereiro (Cia n. 

0078703-98.2020.811.0000), a redesignação da audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12032020 às 15:20 hrs.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 556651 Nr: 18355-45.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVENIL MARCELO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Juvenil Marcelo de Campos, Rg: 23011950-6 SSP MT 

Filiação: Henrique Leite de Campos e Cezarina Leite de Campos, data de 

nascimento: 16/01/1983, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, 

aucxiliar de marceneiro, Endereço: Rua Ni, S/n, Bairro: Vila Operária, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ENCONTRA-SE INCURSO NO ARTIGO 

155, $4°, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, a 

denúncia para CONDENAR, nas penas do art. 155, § 4º, inciso I, do Código 

Penal, JUVENIL MARCELO DE CAMPOS, brasileiro, filho de Henrique Leite 

de Campos e Cesarina Maria de Campos, nascido aos 16/01/1983, natural 

de Várzea Grande/MT.

 Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é 

reincidente.

 A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações nos autos sobre a conduta social e a personalidade 

do Réu.

Quanto ao motivo do crime, o réu afirmou que o praticou para comprar 

comida para seus filhos e para comprar droga para seu consumo.

 As circunstâncias do crime são normais ao tipo.

As consequências do crime são naturais e o comportamento da vítima em 

nada influenciou o crime.

Por estes motivos, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão (CP, 

art. 155, § 4º, I).

Existe circunstância agravante e atenuante, a reincidência e a confissão, 

sendo ambas preponderantes, pelo que, atribuindo seis meses de 

reclusão a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, 

nos termos do art. 67 do Código Penal.

Diante da inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno a pena 

de 02 (dois) anos de reclusão definitiva, devendo ser cumprida em regime 

aberto (art. 33, c, do CP).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, tendo em 

vista a precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar o Réu ao pagamento de taxas e custas processuais, 

por ter sido defendido pela Defensoria Pública.

DECLARO o perdimento do facão apreendido (item 8, fl. 24; 62) e 

DETERMINO a sua destruição, do que se lavrará termo que fará parte 

integrante destes autos.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Calculem-se as penas de multa e intimem-se para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 14 de janeiro de 2020.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412798 Nr: 18209-09.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PAULO DA SILVA, JONATHAN 

LEMES DOMINGUECI, WISLEY DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILO FARES ABNARDER 

NETO DEFENSOR PÚBLIO - OAB:, Geraldo da Silva Nascimento - 

OAB:MT 19.205

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu WISLEY DOS 

SANTOS, DR. GERALDO DA SILVA NASCIMENTO, via DJE, para 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 (CINCO) DIAS.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 466130 Nr: 19352-96.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL SALDANHA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Ismael Saldanha Junior, Cpf: , Rg: 27749967 SSP 

Filiação: Neuza de Almeida Saldanha e Ismael Saldanha, data de 

nascimento: 10/06/1995, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

carga e descarga, Endereço: Rua: Olaria ,Quadra 04, Casa 28, Bairro: 
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Serra Dourada, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O RÉU FOI DENUNCIADO NAS PENAS DO ART. 14 DA 

LEI 10.826/2003.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR nas penas do art. 14, 

da Lei nº 10.826/03, o réu ISMAEL SALDANHA JÚNIOR, brasileiro, filho de 

Neuza de Almeida Saldanha e Ismael Saldanha, nascido aos 10/07/1995, 

natural de Cuiabá/MT.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é 

primário.

 A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua 

personalidade.

Quanto ao motivo do crime, o réu disse na delegacia que a arma e as 

munições eram de seu avô, já falecido.

No que diz respeito às circunstâncias do crime, são inerentes ao tipo 

penal.

 As consequências do crime são as naturais.

Assim, diante do acima exposto, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de 

reclusão (art. 14 da lei nº 10.826/03).

Reconheço a atenuante da confissão, deixando de reduzir a pena-base 

por ela ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diante da inexistência qualquer outra causa modificadora, torno definitiva 

a pena de 2 (dois) anos de reclusão (art. 14 da lei nº 10.826/03), devendo 

esta ser cumprida, inicialmente, em regime aberto (CP, art. 33, § 2°, c).

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

suficiente o valor correspondente a dez dias-multa, à razão de 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Consoante ao inciso I do artigo 44 do Código Penal, quando for aplicada a 

pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não 

for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, as penas 

restritivas de direito substituirão as privativas de liberdade.

 Neste diapasão, substituo a pena privativa de liberdade, de dois anos de 

reclusão, por duas restritivas de direito, conforme § 2º do artigo 44 do CP, 

última parte, que serão fixadas oportunamente pelo Juízo da Execução 

Penal.

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas e taxas processuais, 

por ter sido defendido pela Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 1º de outubro de 2019.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 467119 Nr: 19786-85.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALVES DOS SANTOS CABRAL, 

MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLO FARES ABINADER 

NETO - Defensor - OAB:, ELIANE GOMES FERREIRA - OAB:9.862/MT, 

WESLEY ROBERT AMORIM - OAB:6.610

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA Marcos 

Antonio da Silva Almeida, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento da custa judiciária no valor R$ 206,70 e da taxa judiciária no 

valor de R$ 74,49, totalizando em R$ 281,19, conforme cálculo de fls., 

SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante 

Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES 

e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 569476 Nr: 3530-62.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE CRISTINA PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Franciele Cristina Paes, Rg: 2365.9688 SSP MT Filiação: 

Ana Venina Paes, data de nascimento: 23/08/1997, brasileiro(a), natural 

de Nossa senh. livramento-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Ni, Bairro: Morro 

da Boa Vista, Cidade: Livramento-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Destarte, o Ministério Público Estadual denuncia 

Francieli Cristina Paes como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código 

Penal. Por esta razão, requer seja recebida e autuada a presente 

denúncia, seja o denunciado citado para que apresente defesa escrita, 

conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus ulteriores 

atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das testemunhas abaixo 

arroladas e interrogatório, até final sentença condenatória com a 

determinação, se for o caso, do valor mínimo devido à vítima a título de 

indenização por eventuais prejuízos experimentados. Caso o denunciado 

não seja encontrado para ser citado no endereço declinado nos autos, 

requer seja expedido ofício à Superintendência do Sistema Prisional do 

Estado de Mato Grosso a fim de constatar acerca de eventual prisão do 

mesmo e, em não havendo sucesso, a aplicação do disposto no artigo 361 

do Código de Processo Penal.

Decisão/Despacho:I – Proceda-se nova tentativa de citação da Ré no 

endereço fornecido às fls. 62.

II - Caso negativo, tendo em vista a informação de que ela não está presa 

em nenhuma das unidades prisionais do Estado, citem-na por edital.

III – Caso a Ré, mesmo devidamente citada e intimada por edital, não 

compareça aos autos, SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do 

prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP

IV – Em caso de cumprimento do disposto no item anterior, dê-se ciência 

ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 571752 Nr: 4856-57.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRÃO DE ALMEIDA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Abrão de Almeida Lara, Cpf: 80417132115, Rg: 5616042 

SSP MT Filiação: Cecila de Almeida Lara e de João Quirino de Moraes, data 

de nascimento: 19/04/1964, brasileiro(a), natural de Chapada dos 

guimarães-MT, casado(a), garimpeiro, Endereço: Rodovia Br 070 

Comunidade Carijó-garimpo do Bosco, Cidade: N. S. do Livramento-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.
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Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Diante do exposto, denuncio Abrão de Almeida 

Lara, brasileiro, garimpeiro, natural de Chapada dos Guimarães/MT, 

nascido aos 19/04/1964, portador de RG 0561604-2 SSP/MT e CPF 

804.171.321-15, filho de Cecília de Almeida Lara, residente e domiciliado 

na rua Margarida, nº 04, quadra 08, bairro Mapim, município de Várzea 

Grande/MT, celular (65) 99622-5638, pela prática de infração ao art. 306, 

§ 1º, I, (com a causa de aumento de pena do III, do art. 298), ambos do 

Código de Trânsito Brasileiro; requeiro a tramitação nos termos do art. 396 

do CPP, pugnando pelo recebimento da denúncia, citação do denunciado 

para apresentar a resposta à acusação, bem como sejam intimados o 

denunciado e as testemunhas, para comaprecerem à audiência de 

instrução e julgamento, culminando na condenação do acusado às penas 

cominadas aos crimes supra.

Decisão/Despacho:

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

 2ª VARA CRIMINAL

 29/11/2019 15h00 Autos n.°: 4856-57.2019 Código: 571752

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

Defensor do Réu: JOAQUIM JOSÉ ABINADER GUEDES DA SILVA

Réu: ABRÃO DE ALMEIDA LARA

Aberta a audiência, constatada a presença do Defensor, bem como do 

Ministério Público, ausente o Réu. A MMª. Juíza proferiu a seguinte 

DECISÃO: I - Em face da determinação contida no artigo 1.376, §1°, da 

CNGC/16, oficie-se à Superintendência do Sistema Prisional requisitando 

informação acerca de estar o acusado preso em alguma das unidades 

prisionais do Estado. II – Se a resposta for negativa, citem-no por edital. III 

– Caso o Réu, mesmo devidamente citado e intimado por edital, não 

compareça aos autos, SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do 

prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP. IV – Em caso de 

cumprimento do disposto no item anterior, dê-se ciência ao Ministério 

Público. V- Saem os abaixo assinados devidamente intimados. Nada mais 

eu, ________ Karina Cristina Teixeira Ormond, estagiária, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

Defensor do Réu: JOAQUIM JOSÉ ABINADER GUEDES DA SILVA

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 488091 Nr: 6961-75.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa do réu , via DJE, que foi designada audiência 

para o interrogatório do réu , para o dia 03/03/2020 às 15h30m, na 

Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 592817 Nr: 16389-13.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO DE BARROS DA SILVA, 

ROGERIO DIEGO DE SOUZA GINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19.246

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007- CGJ, 

impulsiono estes autos para intimação da defesa da parte ré, PARA 

APRESENTAR AS RAZÕES DA APELAÇÃO, no prazo de 08 (oito) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329491 Nr: 25790-46.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON JUNIOR JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297

 Nos termos da Legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para intimar a defesa do réu , via DJE, que foi designada audiência 

para Oitiva da testemunha, para o dia 17/03/2020 ÀS 13H45M, na Comarca 

de DO RIO DE JANEIRO/RJ - CARTÓRIO DA 16ª VARA CRIMINAL .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 500839 Nr: 14186-49.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY FERNANDO DA COSTA, ELWIS 

CLAYTON FAHY, JOSÉ VALCIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, 

SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:MT 19.249

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007- CGJ, 

impulsiono estes autos para intimação da defesa do Réu ELWIS CLAYTON 

FAHY, PARA APRESENTAR AS RAZÕES DA APELAÇÃO, no prazo de 08 

(oito) dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 500839 Nr: 14186-49.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY FERNANDO DA COSTA, ELWIS 

CLAYTON FAHY, JOSÉ VALCIR ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15.304/MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, 

SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:MT 19.249

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): José Valcir Alexandre de Oliveira, Cpf: 09867093445, 

Rg: 8233074 SSP PE Filiação: Josefa Maria de Oliveira, data de 

nascimento: 31/12/1980, brasileiro(a), natural de Palmeirina-PE, solteiro(a), 

pedreiro, Endereço: Rua 108, Lote 19, Qd 09, Bairro: Jardim Eldorado, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, compareça na Secretaria da 

Segunda Criminal, no Fórum de Várzea Grande, no endereço ao final 

indicado, para que manifeste seu interesse na restituição dos objetos 

apreendidos constantes no ofício nº 1642/2017/DERF-VÁRZEA 

GRANDE/RRM, em anexo, devendo se houver interesse apresentar 

documentos que comprovem a propriedade destes objetos.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 582609 Nr: 10769-20.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIMYSON DOUGLAS ALMEIDA FERNANDES, 

PAULO HENRIQUE PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Certifique-se a Senhora Gestora acerca de eventual prisão do réu em um 

dos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso.

Em caso positivo, notifique-se o réu pessoalmente.

Caso negativo notifique-se por edital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 590660 Nr: 15238-12.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCIO LEITE RIBEIRO, ODAIR LOPES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:21874/0

 Vistos etc.

Os acusados Tercio Leite Ribeiro e Odair Lopes de Souza foram presos 

preventivamente em 01 de agosto de 2019 pela prática do crime previsto 

no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

 A medida cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, 

especialmente em razão da extensa folha de antecedentes criminais dos 

acusados, onde consta a prática de diversos crimes, conforme 

antecedentes criminais de fls. 69/80, o que revela a renitência na prática 

delitiva (decisão de fls. 78/81).

Para atender o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de 

Processo Penal (“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor 

da decisão de revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 

(noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de 

tornar a prisão ilegal”), bem como em estrita observância a Lei nº 

13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), vieram-me os autos 

conclusos.

Decido.

Com relação à necessidade de continuidade da segregação, esta se 

revela necessária, uma vez que não se verifica a atenuação das 

circunstâncias cautelares que determinaram a aplicação da medida de 

coação, lembrando-se que, a revogação da prisão esta sujeita a clausula 

"rebus sic stantibus".

Como explica Renato Brasileiro de Lima “no caso de prisão preventiva com 

base na garantia da ordem pública, faz-se num juízo de periculosidade do 

agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a 

necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.” (Código de 

Processo Penal Comentado, 3.ª ed. rev. e atual. – Editora Juspodvm, 

Salvador - Bahia, 2018, p. 884) - destaquei.

Ademais, não há atraso na instrução processual, vez que fora designada 

audiência de instrução e julgamento para o dia 19/02/2020 (fl. 202).

A vista do exposto, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados Tercio 

Leite Ribeiro e Odair Lopes de Souza, eis que ainda presentes os 

requisitos autorizadores, conforme já mencionado.

Intimem-se as partes.

Cumpram-se os atos necessários para a realização da audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 593078 Nr: 16529-47.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - OAB:MT 12.563

 Vistos etc.

O acusado Cleiton Almeida da Silva foi preso preventivamente em 16 de 

setembro de 2019 pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 

nº 11.343/2006.

 A medida cautelar foi decretada para a garantia da ordem pública, 

especialmente em razão da extensa folha de antecedentes criminais do 

acusado, onde consta a prática de diversos crimes, conforme 

antecedentes criminais de fl. 67-vº, o que revela a renitência na prática 

delitiva (decisão de fl. 74-vº).

Para atender o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de 

Processo Penal (“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor 

da decisão de revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 

(noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de 

tornar a prisão ilegal”), bem como em estrita observância a Lei nº 

13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), vieram-me os autos 

conclusos.

Decido.

Com relação à necessidade de continuidade da segregação, esta se 

revela necessária, uma vez que não se verifica a atenuação das 

circunstâncias cautelares que determinaram a aplicação da medida de 

coação, lembrando-se que, a revogação da prisão esta sujeita a clausula 

"rebus sic stantibus".

Como explica Renato Brasileiro de Lima “no caso de prisão preventiva com 

base na garantia da ordem pública, faz-se num juízo de periculosidade do 

agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a 

necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.” (Código de 

Processo Penal Comentado, 3.ª ed. rev. e atual. – Editora Juspodvm, 

Salvador - Bahia, 2018, p. 884) - destaquei.

Ademais, não há atraso na instrução processual, vez que fora designada 

audiência de instrução e julgamento para o dia 10/03/2019 (fl. 102).

A vista do exposto, MANTENHO a prisão preventiva do acusado Cleiton 

Almeida da Silva, eis que ainda presentes os requisitos autorizadores, 

conforme já mencionado.

Intimem-se as partes.

Cumpram-se os atos necessários para a realização da audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 597813 Nr: 19164-98.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ORMEDO BUSTAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE ALEXANDRE 

FIGUEIREDO - OAB:, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - OAB:

 Vistos etc.O acusado Sebastião Ormedo Bustamante foi preso 

preventivamente em 30 de setembro de 2019 pela prática do crime 

previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006..“Decretada a prisão 

preventiva, deverá o órgão emissor da decisão de revisar a necessidade 

de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão 

fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”), bem como 

em estrita observância a Lei nº 13.869/2019 (Lei de Abuso de 

Autoridade), vieram-me os autos conclusos.Decido.Com relação à 

necessidade de continuidade da segregação, esta se revela necessária, 

uma vez que não se verifica a atenuação das circunstâncias cautelares 

que determinaram a aplicação da medida de coação e lembrando-se que a 

revogação da prisão esta sujeita a clausula rebus sic stantibus, realmente 

não há elementos a justificar a revogação da prisão.Como explica Renato 

Brasileiro de Lima “no caso de prisão preventiva com base na garantia da 

ordem pública, faz-se num juízo de periculosidade do agente (e não de 

culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a necessidade de sua 

retirada cautelar do convívio social.” (Código de Processo Penal 

Comentado, 3.ª ed. rev. e atual. – Editora Juspodvm, Salvador - Bahia, 

2018, p. 884) - destaquei.Ademais, não há atraso na instrução 

processual, vez que a instrução se encerrou no dia 21 de janeiro de 2020 

sendo o feito remetido às alegações finais por memoriais, assim, não há 

que se em atraso caracterizador de constrangimento ilegal, conforme 

Súmula 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a 

alegação de constrangimento por excesso de prazo”.A vista do exposto, 

MANTENHO a prisão preventiva do acusado Sebastião Ormedo 

Bustamante, eis que ainda presentes os requisitos autorizadores, 

conforme já mencionado...Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 601622 Nr: 21426-21.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS VINICIUS DA SILVEIRA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Matheus Vinicius da Silveira Cunha, Cpf: 05370099146, 

Rg: 25654667 SSP MT Filiação: Veriano de Brito Cunha e Marli de Fátima 

da Silveira, data de nascimento: 26/08/1995, brasileiro(a), natural de 

Várzea grande-MT, convivente, gesseiro, Endereço: Rua: R, Quadra 48, 

Casa 16, Bairro: Cohab Cristo Rei, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos. Notifique-se o(s) acusado(s) (bem como o 

advogado, se tiver constituído), para responder (em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o Senhor Oficial de Justiça 

indagar ao acusado se possui advogado constituído, fazendo constar na 

certidão o nome completo do causídico, devendo ainda adverti-lo de que 

caso não apresente a resposta à acusação no prazo legal o feito será 

remetido à Defensoria Pública para tal finalidade. Em não sendo 

apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado constituído, 

abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça. Com a 

apresentação da defesa dos acusados, voltem-me conclusos para 

deliberação. Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de 

fls.07. Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, oficie-se a 

Autoridade Policial determinando a incineração da droga apreendida, 

guardando-se amostra necessária para realização do laudo definitivo. Int. 

Ciência ao MPE. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 582609 Nr: 10769-20.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIMYSON DOUGLAS ALMEIDA FERNANDES, 

PAULO HENRIQUE PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo: 15

Intimando:Réu(s): Jaimyson Douglas Almeida Fernandes, Cpf: 

03764689129, Rg: 27067 MTE MT Filiação: José Neto Fernandes Leite e 

Marizebueno Almeida Feernandes, data de nascimento: 24/11/1989, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), lava jato (sociedade), 

Endereço: 4º Bpm/mt, Bairro: Centro, Cidade: Varzea Grande-MT

Réu(s): Paulo Henrique Peixoto, Cpf: 05580794150, Rg: 21962480 Filiação: 

Luis Paulo Peixoto e Enedina Ferreira de Pinho, data de nascimento: 

08/11/1995, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), Endereço: Rua 

C, Casa 11, Q 02, Bairro: Mangabeira, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa os acusados foram notificados por edital às fls. 89, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

95), não suscitando preliminares postergando a defesa do mérito para 

fase oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra JAIMYSON DOUGLAS 

ALMEIDA FERNANDES e PAULO HENRIQUE PEIXOTO.

Designo a audiência para o dia 17 de março de 2020, ás 14h20min, para o 

comparecimento dos acusados, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas os acusados via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 537244 Nr: 8519-48.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE DE OLIVEIRA SOUZA, FABIO 

HENRIQUE MARTINS LEMOS, EDER SOUZA CARVALHO, JOHN CARLOS 

LEMOS DA SILVA, RICARDO MOURA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA RAMOS DE SENE - 

OAB:26267/O, DEFENSOR PUBLICO - OAB:, DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370, FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - OAB:25038, KAIO 

GABRIEL PEREIRA GOMES - OAB:OAB/MT 24463/O, LAURO GONÇALO 

DA COSTA - OAB:OAB/MT 15.304

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 524911 Nr: 1322-42.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILSON DE SOUZA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

ROBSON DA SILVA - OAB:17.056/O

 EDITAL

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENILSON DE SOUZA ANDRADE, Rg: 

2583074-0, Filiação: Gezilenia Neves de Souza Andrade e Valdo Cravo de 

Andrade, data de nascimento: 11/10/1983, brasileiro(a), natural de 

Ipatinga-MG, convivente, eletricista automotivo, Telefone 99234-6163. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO ACUSADO acima qualificado do inteiro teor da 

sentença proferida nos autos supra identificados e abaixo transcrito, bem 

como manifestar se deseja recorrer da sentença

Despacho/Decisão: Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a 

denúncia, DESCLASSIFICANDO o delito de tráfico de drogas imputado ao 

réu GENILSON DE SOUZA ANDRADE, suficientemente qualificado nos 

autos, condenando-o às penas do art. 28, da lei 11.343/06 aplicando-lhe 

as medidas ali previstas, condenando-o nas penas do art. 307, caput, na 

forma do art. 69, do Código Penal. Passo a dosar a pena – Do crime de 

posse de drogas para consumo pessoal – Submeto o réu às seguintes 

penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas que será feita em sede 

de execução; II - prestação de serviços à comunidade; ou III - medida 

educativa de comparecimento a programa ou curso educativo que será 

individualizado em execução. O prazo da pena prevista nos itens II e III 

anteriores, que são alternativos, terão duração pelo prazo máximo de 5 

(cinco) meses, nos termos do § 3° do art. 28 em questão. Do crime de 

falsa identidade – Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal 

todas são favoráveis ao réu, já que não há nos autos nada que revele o 

contrário. Por estes motivos, havendo prevalência de circunstâncias 

favoráveis ao réu, com estribo no art. 59, 68 e 307 do Código Penal, aplico 

a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção. 

Não há agravantes nem atenuantes. Inexistindo nos autos quaisquer 

causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos 

moldes acima. Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena. 

Nos termos do art. 44, § 2º do Código Penal, sem prejuízo da multa, 

substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser 

fixada e fiscalizada em sede de execução. Após o trânsito em julgado, 

lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Ainda, após o trânsito em 

julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos órgãos de informação, 

Secretarias de Segurança, TRE, etc… Tendo em vista que o plenário do 

Supremo Tribunal Federal no dia 07 de novembro de 2019, no julgamento 

das ADCs n.s 43, 44 da relatoria do Min. Marco Aurélio Mello, por maioria 

de votos, mudou o entendimento que vigorava anteriormente, o qual 

autorizava o cumprimento da pena após o julgamento da condenação em 

segunda instância, firmando novo entendimento no sentido de que o 

cumprimento da pena ocorrerá somente após o trânsito em julgado da 

condenação (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), determino que após o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 547 de 693



trânsito em julgado, e localizado o réu, seja expedido o executivo de pena. 

Restitua-se a quem de direito o numerário e os objetos aprendidos no feito 

(termo de apreensão de fls. 17), consignando-se, porém, no mandado de 

intimação que, se não houver a retirada do numerário e dos objetos em 15 

dias, presumir-se-á o desinteresse e o numerário será depositado à 

disposição do juízo de ausentes e os objetos serão encaminhados a 

Autoridade Policial para que proceda à respectiva destinação a alguma 

entidade beneficente/filantrópica ou, caso não haja utilidade, à destruição 

dos objetos, exceto a motocicleta HONDA C100, Biz, placa QBV-0748 com 

chave que deverá ser encaminhada, após esgotado o prazo da 

devolução, à Central de Apreensão da Capital para alienação e posterior 

transferência do numerário decorrente da alienação ao juízo de ausentes. 

Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga 

apreendida. O termo comprobatório deverá vir aos autos. Publique-se. 

Registre-se. 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, Monica Aparecida 

Zangrossi, digitei.

Várzea Grande, 18 de fevereiro de 2020

Monica Aparecida Zangrossi Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 499890 Nr: 13691-05.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYNARA TOLEDO DE OLIVEIRA, RUI 

JEVERSON DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS JAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:OAB/MT 21.617, DENIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O

 Vistos etc.

Pelo que se observa a Defensoria Pública apresentou alegações finais da 

acusada Raynara Toledo de Oliveira (fls. 546/551). Entretanto, a acusada 

tem advogada particular, Dra. Daniely Martins de Vasconcelos – OAB/MT 

n. 21617-0 que compareceu às audiências de tomada dos depoimentos 

das testemunhas e interrogatório da acusada, inclusive (fls. 501/503 e 

513/517).

 Assim, converto o julgamento em diligência, determinando a intimação da 

Dra. Daniely Martins de Vasconcelos – OAB/MT n. 21617-0 para 

apresentação de alegações finais, no prazo de 05 dias.

Após voltem-me.

Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430175 Nr: 917-74.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA SILVA NASCIMENTO, CARLOS 

HENRIQUE DE ASSIS BATISTA, MARCIO CATARINO FARIAS GARCIA, 

EDSON CARLOS ALVES DE ALMEIDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK RAFAEL DA SILVA 

LEITE - OAB:24.538/O, LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - 

OAB:, RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - OAB:23276/O

 DR. RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDAQ OAB/MT 23276/0 e DR. 

LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL OAB/MT 16393 e DR. ERICK 

RAFAEL DA SILVA LEITE OAB/MT 24538/0 - para apresentar as 

alegações finais.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 599763 Nr: 20405-10.2019.811.0002

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR BERNARDO PEREIRA - 

OAB:263722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido formulado pelo requerente ITAÚ SEGUROS DE AUTO E 

RESIDÊNCIA S/A. através de seu Advogado para restituição de um veículo 

Toyota/Corolla XLI Fles, cor prata, placas OGL-5636 (fl. 04/05).

Com vista dos autos, o Ministério Público se pronunciou favorável à 

restituição do bem (fl. 15/16).

Analisando os autos, observo, em consonância com o parecer ministerial, 

que o pedido de restituição não encontra óbice legal, notadamente porque 

o automóvel não interessa ao deslinde da ação penal, além de que a 

propriedade foi efetivamente comprovada (fl.11/13).

Isto posto, com fundamento no art. 120 do Código de Processo Penal, 

DEFIRO o pedido e, via de consequência, DETERMINO que seja entregue 

ao requerente ou ao seu procurador o veículo Toyota/Corolla XLI Fles, cor 

prata, placas OGL-5636 (ou JVU-3924), mediante termo a ser anexado 

nos autos.

 TRASLADE-SE cópia desta decisão para o feito principal (ação penal de 

nº. 7866-12.2019.811.0002, código 577071).

Após, ARQUIVE-SE mediante as baixas de praxe.

INTIMEM-SE.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 589802 Nr: 14759-19.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CICERO SOUZA DANTAS, Cpf: 

63247216120, Rg: 0836758-2, Filiação: Laurinda Souza Dantas e Josias 

Ribeiro Dantas, data de nascimento: 05/04/1976, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), eletricista/garçon/faz bicos, Telefone 

98404-7687. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Diante do exposto, DENUNCIO, CICERO SOUZA 

DANTAS, brasileiro, solteiro, natural de Rondonópolis/MT, nascido aos 

05/04/1976, portador de RG 08367582 SSP/MT e CPF 632.472.161-20, filho 

de Josias Ribeiro Dantas e Laurinda Souza Dantas, residente e domiciliado 

na Rua I, quadra 19, s/nº, bairro São Mateus, Várzea Grande –MT, 

telefone 65 9 8404 7687, pela pratica de infração ao art. 217-A, “caput” do 

Código Penal pugnando pelo recebimento da denúncia, citação do 

denunciado para apresentar a resposta à acusação, bem como sejam 

intimadas o denunciado, as testemunhas, para comparecerem à audiência 

de instrução e julgamento, culminando na condenação do acusado às 

penas cominadas ao crimes supra.

Despacho: CERTIFIQUE-SE a Sra. Gestora junto ao sistema prisional se o 

réu encontra-se recolhido em alguma unidade e, caso contrário, 

PROCEDA-SE com a sua citação editalícia, nos termos dos arts. 396 e 361 

e seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no edital que o 

réu deverá apresentar resposta à acusação por intermédio de Advogado, 

ou declarar, caso não tenha condições de constituir um profissional, o 

desejo de ser patrocinado por Defensor nomeado por este Juízo. 

Decorrido o prazo do edital sem manifestação do denunciado, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para 

fins do art. 366 do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ubitatan Faria Coutinho, 

digitei.

Várzea Grande, 13 de fevereiro de 2020

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598566 Nr: 1044-02.2018.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL CAROLINO DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANIEL CAROLINO DE SOUZA OLIVEIRA, 

Cpf: 48172185847, Filiação: Rosilda Rodrigues de Souza e José Antonio 

de Oliveira, data de nascimento: 21/04/1998, brasileiro(a), natural de 

Presidente Prudente-SP, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, DANIEL CAROLINO DE SOUZA, praticou 

o crime previsto no artigo 309, da Lei nº 9.503/97, razão pela qual 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente 

denúncia e requer seja o Denunciado citado e intimado para audiência de 

instrução e julgamento, prosseguindo-se nos termos do artigo 78 e 

seguintes da Lei nº 9.099/95, até final condenação. (...)

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CERTIFIQUE-SE a 

Sra. Gestora junto ao sistema prisional se o réu DANIEL CAROLINO DE 

SOUZA OLIVEIRA encontra-se recolhido em alguma unidade e, caso 

contrário, PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu, nos termos dos 

arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no 

edital que o réu deverá apresentar resposta escrita por intermédio de 

Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um 

profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado 

por este Juízo. Decorrido o prazo do edital sem manifestação acusado, 

CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para fins 

do art. 366 do Código de Processo Penal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ubitatan Faria Coutinho, 

digitei.

Várzea Grande, 13 de fevereiro de 2020

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598882 Nr: 164-73.2019.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIAS DE OLIVEIRA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OZIAS DE OLIVEIRA BASTOS, Cpf: 

74104926191, Rg: 110.7266-0, Filiação: Adelaide de Oliveira Bastos e Odil 

Assunção de Oliveira Bastos, data de nascimento: 30/08/1980, 

brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), vendedor, Telefone 

3684-5540. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, OZIAS DE OLIVEIRA BASTOS, praticou o 

crime previsto no artigo 307, do Código Penal, razão pelo qual o razão pela 

qual MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a 

presente denúncia e requer seja o Denunciado citado e intimado para 

audiência de instrução e julgamento, prosseguindo-se nos termos do 

artigo 78 e seguintes da Lei nº 9.099/95, até final condenação. (...)

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CERTIFIQUE-SE a 

Sra. Gestora junto ao sistema prisional se o réu encontra-se recolhido em 

alguma unidade e, caso contrário, PROCEDA-SE com a sua citação 

editalícia, nos termos dos arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de 

Processo Penal.Conste no edital que ele deverá apresentar resposta 

escrita por intermédio de Advogado, ou declarar, caso não tenha 

condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado por 

Defensor Dativo nomeado por este Juízo. Decorrido o prazo do edital sem 

manifestação da denunciado, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos 

conclusos para fins do art. 366 do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ubitatan Faria Coutinho, 

digitei.

Várzea Grande, 13 de fevereiro de 2020

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 598886 Nr: 99-49.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON JUNIO XAVIER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WEVERTON JUNIO XAVIER DA SILVA, 

Rg: 2453157, Filiação: Palmira Xavier da Silva, data de nascimento: 

29/12/1994, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, WEVERTON JUNIO XAVIER DA SILVA, 

praticou o crime previsto no artigo 309, da Lei nº 9.503/97, razão pela qual 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente 

denúncia e requer seja o Denunciado citado e intimado para audiência de 

instrução e julgamento, prosseguindo-se nos termos do artigo 78 e 

seguintes da Lei nº 9.099/95, até final condenação. (...)

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CERTIFIQUE-SE a 

Sra. Gestora junto ao sistema prisional se o réu WEVERTON JUNIO 

XAVIER DA SILVA encontra-se recolhido em alguma unidade e, caso 

contrário, PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu, nos termos dos 

arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no 

edital que o réu deverá apresentar resposta escrita por intermédio de 

Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um 

profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado 

por este Juízo. Decorrido o prazo do edital sem manifestação da 

denunciada, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público para fins do art. 366 do Código de Processo Penal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ubitatan Faria Coutinho, 

digitei.

Várzea Grande, 13 de fevereiro de 2020

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC
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 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 599382 Nr: 3357-67.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OTAVIO SANTOS, Cpf: 03091296130, Rg: 

20614195, Filiação: Marta Millene Santos Saraiva, data de nascimento: 

12/11/1989, brasileiro(a), Telefone 6599631160676. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, OTAVIO SANTOS, praticou a 

contravenção penal de perturbação e tranquilidade, previsto no artigo 65, 

do Decreto-Lei nº 3688/41, razão pela qual MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia e requer seja o 

Denunciado citado e intimado para audiência de instrução e julgamento, 

prosseguindo-se nos termos do artigo 78 e seguintes da Lei nº 9.099/95, 

até final condenação. (...)

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CERTIFIQUE-SE a 

Sra. Gestora junto ao sistema prisional se o réu encontra-se recolhido em 

alguma unidade e, caso contrário, PROCEDA-SE com a sua citação 

editalícia, nos termos dos arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de 

Processo Penal.Conste no edital que ele deverá apresentar resposta 

escrita por intermédio de Advogado, ou declarar, caso não tenha 

condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado por 

Defensor Dativo nomeado por este Juízo. Decorrido o prazo do edital sem 

manifestação da denunciado, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos 

conclusos para fins do art. 366 do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ubitatan Faria Coutinho, 

digitei.

Várzea Grande, 13 de fevereiro de 2020

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 599384 Nr: 948-84.2018.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJANIL DOS SANTOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADJANIL DOS SANTOS ALMEIDA, Cpf: 

62686208104, Rg: 0951897-5, Filiação: Silvina dos Santos Almeida e Ivo 

Ferreira de Almeida, data de nascimento: 11/04/1976, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), agente de segurança, Telefone 667-9114. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, ADJANIL DOS SANTOS ALMEIDA, 

praticou o crime previsto no artigo 331, do Código Penal, razão pelo qual o 

razão pela qual MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

oferece a presente denúncia e requer seja o Denunciado citado e intimado 

para audiência de instrução e julgamento, prosseguindo-se nos termos do 

artigo 78 e seguintes da Lei nº 9.099/95, até final condenação. (...)

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CERTIFIQUE-SE a 

Sra. Gestora junto ao sistema prisional se o réu encontra-se recolhido em 

alguma unidade e, caso contrário, PROCEDA-SE com a sua citação 

editalícia, nos termos dos arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de 

Processo Penal.Conste no edital que o réu deverá apresentar resposta 

escrita por intermédio de Advogado, ou declarar, caso não tenha 

condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado por 

Defensor Dativo nomeado por este Juízo. Decorrido o prazo do edital sem 

manifestação do denunciado, CERTIFIQUE-SE e ABRA-SE vista dos autos 

ao Ministério Público para fins do art. 366 do Código de Processo Penal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ubitatan Faria Coutinho, 

digitei.

Várzea Grande, 13 de fevereiro de 2020

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 579001 Nr: 8831-87.2019.811.0002

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, TAIMARA JHENIFER MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RAMOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO MIRANDA GOMES 

JUNIOR - OAB:MT 25.547/O

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Laudo 

Médico Pericial de fl. 22/30, relativo ao Incidente de Insanidade Mental de 

FRANCISCO RAMOS DOS SANTOS.

 Ao acusado já foi nomeada curadora especial na pessoa de sua filha 

TAIMARA JHENIFER MARTINS (fls. 19).

Nos termos do art. 151, do Código de Processo Penal, determino o 

prosseguimento normal da Ação Penal nº 20904-28.2018.811.0002, sob o 

Código 561318.

Translade-se cópia desta decisão ao processo principal que, após, 

deverá retornar conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 563326 Nr: 238-69.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ RODRIGUES CELESTINO, Cpf: 

57141622187, Rg: 0936591-5, Filiação: Maria Adalgisa de Bezerra 

Celestino e Valdemar Rodrigues Celestino, data de nascimento: 

02/02/1977, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, solteiro(a), porteiro, 

Telefone 8419-2601. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência JOSÉ 

RODRIGUES CELESTINO como incurso nas penas do artigo 157, cc art. 1, 

todos do Código Penal, requerendo que, recebida e autuada esta, seja 

instaurada o devido processo penal, citando e interrogando o denunciado, 

ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas e 

prosseguindo-se nos demais atos processuais, até final sentença 

condenatória.

Despacho: CERTIFIQUE-SE a Sra. Gestora junto ao sistema prisional se o 
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réu JOSÉ RODRIGUES CELESTINO encontra-se recolhido em alguma 

unidade e, caso contrário, PROCEDA-SE com a sua citação editalícia, nos 

termos dos arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de Processo 

Penal.Conste no edital que o réu deverá apresentar resposta escrita por 

intermédio de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor 

nomeado por este Juízo. Decorrido o prazo do edital sem manifestação do 

denunciado, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para fins do 

art. 366 do CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ubitatan Faria Coutinho, 

digitei.

Várzea Grande, 13 de fevereiro de 2020

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 520061 Nr: 24505-76.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONHEIR ROZA SOARES - 

OAB:5674

 DESIGNO audiência de instrução criminal para o dia 30/ABR/2020 às 

15h00.

 INTIMEM-SE o réu, a Defesa constituída e as testemunhas arroladas (fl. 06 

e 74), requisitando-as quando necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 463218 Nr: 18052-02.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEO MARTINS HASKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉSAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:

 Considerando que em 18/12/2019 transitou em julgado o Acórdão que 

manteve a sentença (fl. 312), EXPEÇA-SE a Guia de Execução Penal 

Definitiva, REMETENDO-A à 2ª. Vara Criminal da Capital.

Ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 448876 Nr: 11350-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO PINTO RAMALHO DOS 

SANTOS, JONATHAN CAVARLHO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:MT 7.355-A

 DEFIRO o requerimento formulado pelo Advogado de CARLOS AUGUSTO 

PINTO RAMALHO DOS SANTOS (fl. 853).

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 516735 Nr: 22663-61.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO APARECIDO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDOMIRO APARECIDO BATISTA, Cpf: 

45362246100, Rg: 0646603-6, Filiação: Amelia Teixeira Batista e Antonio 

Batista, data de nascimento: 15/12/1966, brasileiro(a), natural de 

Piranhas-GO, convivente, vigilante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Diante do exposto, DENUNCIO, VALDOMIRO 

APARECIDO BATISTA, brasileiro, convivente, vigilante, natural de 

Piranhas-GO, nascido aos 15/12/1996, portador de RG 0646603-6 SSP/MT 

e CPF 453. 622.461-00, filho de Antonio Batista e amelia Teixeira Batista, 

residente e domiciliado na Rua Itajaí, quadra 14, lote 20, bairro Jardim 

Eldorado, Várzea Grande –MT, pela pratica de infração ao art. 303 c/c art. 

306, § 1º, I, e art. 309 ambos da Lei 9.503/97. Requeiro que depois de 

recebida e autuada, seja o denunciado citado para resposta à acusação, 

bem como sejam intimadas o denunciado, as testemunhas, para 

comparecerem à audiência de instrução e julgamento, culminando na 

condenação do acusado às penas cominadas ao crimes supra.

Despacho: Analisando os autos observo que o denunciado não foi 

localizado no endereço apontado nos autos (fl. 76) e tampouco foi 

comunicada ao Juízo qualquer mudança de residência.Assim, com suporte 

no art. 367 do Código de Processo Penal, DEFIRO o requerimento do 

Ministério Público (fl. 78) e DECRETO a revelia do réu VALDOMIRO 

APARECIDO BATISTA.E, encerrada a instrução processual, ABRA-SE 

vista às partes para apresentação de alegações finais em forma de 

memoriais no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.Após, conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ubitatan Faria Coutinho, 

digitei.

Várzea Grande, 14 de fevereiro de 2020

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422168 Nr: 23152-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORRAN AUGUSTO FERREIRA TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LORRAN AUGUSTO FERREIRA TOLEDO, 

Cpf: 02660293104, Rg: 18664296, Filiação: Eneida Ferreira Pinto e Jose 

Augusto Domingues Toledo, data de nascimento: 13/06/1989, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, vendedor, Telefone 65999234540. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Diante do exposto, DENUNCIO, LORRAN AUGUSTO 

FERREIRA TOLEDO, brasileiro, vendedor, natural de Cuiabá-MT, nascido 

aos 13/061989, portador de RG 18664296 SSP/MT e CPF 026.602.931-04, 

filho de José Augusto Domingues Toledo e Eneida Ferreira Pinto, residente 

e domiciliado na Rua Benedito Curvo, nº 04, qd 29, bairro Costa Verde, 

Várzea Grande –MT, telefone 65 9 9923-4540, pela pratica de infração ao 

art. 302 do Código Trânsito Brasileiro; requeiro a tramitação nos termos do 

art. 396 do CPP, pugnando pelo recebimento da denúncia, citação do 

denunciado para apresentar a resposta à acusação, bem como sejam 

intimadas o denunciado, as testemunhas, para comparecerem à audiência 

de instrução e julgamento, culminando na condenação do acusado às 

penas cominadas ao crimes supra.

Despacho: EXPEÇA-SE novo mandado visando a citação do réu no 

endereço obtido na consulta à Rede INFOSEG (fl. 85). Caso não seja ele 

localizado, CERTIFIQUE-SE a Sra. Gestora junto ao sistema prisional se o 
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réu encontra-se recolhido em alguma unidade e, caso contrário, 

PROCEDA-SE com a sua citação editalícia, nos termos dos arts. 396 e 361 

e seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no edital que o 

réu deverá apresentar resposta escrita por intermédio de Advogado, ou 

declarar, caso não tenha condições de constituir um profissional, o desejo 

de ser patrocinado por Defensor nomeado por este Juízo. Decorrido o 

prazo do edital sem manifestação do denunciado, CERTIFIQUE-SE e 

ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para fins do art. 366 do 

CPP.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ubitatan Faria Coutinho, 

digitei.

Várzea Grande, 14 de fevereiro de 2020

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 577071 Nr: 7866-12.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA, ANDERSON 

GONÇALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085, JAIRO SOUZA DA SILVA - OAB:16085/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme decisão de fls 250, INTIMO o 

advogado JAIRO SOUZA DA SILVA - OAB/MT 16085, para apesentar 

ALEGAÇÕES FINAIS no prazo de 03 (tres) dias, dos réus ANDERSON 

GONÇALVES LOPES e JOEDER FIGUEIREDO DA SILVA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 586336 Nr: 12825-26.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8938

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, INTIMO o advogado BIBIANO PEREIRA LEITE 

NETO, OAB/MT 8938, a fazer carga dos autos no prazo legal, bem como, 

apresentar resposta a acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 408808 Nr: 16017-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANDARA INÊS GONÇALVES DE MOURA, 

JACKLINE LEITE DE MORAES, GERALDO OLIVEIRA DE JESUS, VALTEMIR 

GABRIEL PACHECO, CLAUDIO BATISTA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15.304/MT, SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:MT 

19.249, TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - OAB:23396, THALES 

ALEXANDRE MIDON DE MELO - OAB:15111/O

 Diante da informação (fl. 254), DETERMINO que a Secretaria verifique se o 

acusado VALTEMIR GABRIEL PACHECO se encontra custodiado naquela 

unidade prisional e, se positivo, REQUISITE-SE-O para a audiência já 

designada (fl. 234).

A ré TANDARA INÊS informou novo endereço (f. 255).

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE os acusados, a Defesa, a Defensoria Pública 

e o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 511589 Nr: 19880-96.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN DA SILVA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:MT 11.732

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO RENAN DA SILVA CURVO, Dr. 

RAUL COELHO CURVO - OAB/MT 11732, PARA COMPARECER PERANTE 

ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA 

PARA O DIA 03.03.2020 ÀS 15H15

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 537198 Nr: 8480-51.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN GONÇALO DE MORAES, MAX 

WILLIAN DOS SANTOS DINIZ, PEDRO DEJALTE SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 Diante do trânsito em julgado da decisão colegiada (fl. 299), EXPEÇA-SE 

guia de execução definitiva nos termos do acórdão (fl. 295/297), 

REMETENDO-A a 2ª. Vara Criminal da Capital.

Ciência às partes.

Após, ARQUIVE-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 556041 Nr: 17999-50.2018.811.0002

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CARRIGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5.201-B/MT

 HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Laudo 

Médico Pericial de fl. 101/110, relativo ao Incidente de Insanidade Mental de 

RAFAEL CARRIGIO DA SILVA.

INTIME-SE a Sra. Maria Lucia da Silva a fim de que compareça na 

Secretaria desta Vara Criminal e manifeste se tem interesse em ser 

nomeada com curadora do acusado, com vistas a acompanhá-lo no 

prosseguimento do processo (endereço - fl. 99).

No caso de aceitação lavre-se o respectivo Termo de Nomeação.

Nos termos do art. 151, do Código de Processo Penal, determino o 

prosseguimento normal da Ação Penal nº 23283-10.2016.811.0002, sob o 

Código 474252.

Translade-se cópia desta decisão ao processo principal, que após, 

deverá retornar conclusos para deliberação.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 579033 Nr: 8845-71.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HARIADINY H. DE A. LOBATO - 

OAB:OABMT 22992

 Antes de analisar o pedido de restituição, INTIME-SE o requerente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a propriedade e regularidade da 

arma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 570882 Nr: 4357-73.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO NASCIMENTO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 15.304

 Em sendo tempestiva, RECEBO a apelação interposta (fls. 117).

INTIME-SE a Defesa para apresentar as razões do recurso e, depois, ao 

Ministério Público para ofertar suas contrarrazões.

Com as juntadas, CERTIFIQUE-SE se todas as partes foram devidamente 

intimadas da sentença e REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 601487 Nr: 21358-71.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDIOMAR BARBOSA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 27680-O, MANASSÉS DA SILVA SANTOS - 

OAB:MT 27.437/O

 Sobre a resposta do Diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá (fl. 

69/70), MANIFESTEM-SE as partes no prazo de 03 (três) dias.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002364-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. O. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE KELLY DA SILVA OLIVEIRA OAB - 035.111.351-76 

(REPRESENTANTE)

MANASSES DA SILVA SANTOS OAB - MT27437/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. S. D. A. (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de ID 

29389929 designo audiência de conciliação para o dia 04 de março de 

2020 às 15 horas e 00 minutos, devendo a parte autora ser intimada para 

a audiência na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, §3º do 

Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007878-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES OAB - MT22949/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. L. D. S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007878-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CRISTIANNE SILVA BORGES 

REQUERIDO: BRUNO LUIS DA SILVA AMORIM VISTOS ETC Trata-se de 

ação de divórcio litigioso cumulado com partilha de bens guarda e oferta 

de alimentos ajuizados por CRISTIANNE SILVA BORGES em face de 

BRUNO LUIS DA SILVA AMORIM, pelos fatos narrados na inicial. Realizada 

audiência de conciliação as partes formalizram acordo (Id. 28267716). 

Manifestação do MPE pugnando pela homologação do acordo 

(Id.29172349) É O RELATÓRIO DECIDO O acordo formalizado entre as 

partes na audiência de conciliação, acerca da partilha de bens, 

aparentemente não apresenta qualquer contrariedade à lei, devendo ser 

registrado que foi formalizado por partes maiores e capazes, não havendo 

qualquer vício social ou de consentimento (Id. 28267716). Ante o exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, corroborando com parecer 

ministerial (id. 29172349) HOMOLOGO o acordo para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, cujas 

cláusulas e condições fazem parte integrante desta sentença, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, III, “b” do Novo Código de Processo Civil. P.C. 

Várzea Grande, 13 de fevereiro de 2020. Eduardo Calmon de Almeida 

Cézar Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007878-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES OAB - MT22949/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. L. D. S. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT15329-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007878-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CRISTIANNE SILVA BORGES 

REQUERIDO: BRUNO LUIS DA SILVA AMORIM VISTOS ETC Trata-se de 

ação de divórcio litigioso cumulado com partilha de bens guarda e oferta 

de alimentos ajuizados por CRISTIANNE SILVA BORGES em face de 

BRUNO LUIS DA SILVA AMORIM, pelos fatos narrados na inicial. Realizada 

audiência de conciliação as partes formalizram acordo (Id. 28267716). 

Manifestação do MPE pugnando pela homologação do acordo 

(Id.29172349) É O RELATÓRIO DECIDO O acordo formalizado entre as 

partes na audiência de conciliação, acerca da partilha de bens, 

aparentemente não apresenta qualquer contrariedade à lei, devendo ser 

registrado que foi formalizado por partes maiores e capazes, não havendo 

qualquer vício social ou de consentimento (Id. 28267716). Ante o exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, corroborando com parecer 

ministerial (id. 29172349) HOMOLOGO o acordo para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, cujas 

cláusulas e condições fazem parte integrante desta sentença, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, III, “b” do Novo Código de Processo Civil. P.C. 

Várzea Grande, 13 de fevereiro de 2020. Eduardo Calmon de Almeida 

Cézar Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 542188 Nr: 10955-77.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284 MT

 Código: 542188

VISTOS ETC

Tendo em vista que este Magistrado estará participando do Curco 

“Violencia Doméstica e Familiar contra as Mulheres: uma análise jurídica, 

legislativa e neurocientifica da violencia psicológica”, no periodo de 16 a 

18 de outubro de 2019, conforme decisão autorizativa do Exmo. 

Presidente do TJMT – Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em anexo, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento designada às fls. 64 para 

o dia 06 de abril de 2020 às 14h45min.

 INTIMEM-SE a(s) vítima(s) e a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela 

acusação e pela defesa do(s) réu(s).
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 REQUISITE-SE, caso haja, testemunha(s) Policial(is) Militar(es) perante o 

Comando da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

 INTIMEM-SE o(s) réu(s) para o interrogatório.

CIÊNCIA ao Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública.

Determino a retirada dos autos da pauta de audiências.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande, 11 de outubro de 2019.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 568792 Nr: 3186-81.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11.732

 INTIMAÇÃO para o advogado RAUL COELHO CURVO, OAB/MT 11.732, 

para comparecer na audiência designada para o dia 03/03/2020 às 

14h45min horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea Grande/MT

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 548164 Nr: 14111-73.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS, RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORI PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

Considerando a r. sentença de fls. 46, bem como o teor da certidão de fls. 

48, determino que se proceda ao bloqueio de ativos financeiros, se 

existentes, em nome da médica Shirley Kyoko Takano até o valor indicado 

no alvará eletrônico de fls. 36, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), transferindo 

a importância porventura bloqueada para a Conta Única do Poder 

Judiciário do Estado do Mato Grosso (Capítulo 2, Seção 20, artigo 515 da 

CNGC/MT) e a vinculação do respectivo valor ao processo em epígrafe.

Após, expeça Sra. Gestora alvará eletrônico no valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) para a conta corrente informada às fls. 45/45 vº, a fim de 

restituir ao Estado o valor bloqueado às fls. 31.

Por fim, cumpra-se integralmente a r. sentença de fls. 46.

Intimem-se.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 12 de fevereiro de 2020.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 579709 Nr: 9243-18.2019.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON DAMIÃO DA SILVA 

CRUZ - OAB:19.681/0

 Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: “Vistos 

etc. Considerando a ocorrência supra, redesigno a audiência de 

continuação para o dia 14/04/2020 às 16h. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, intimando-se as vítimas, inclusive 

por telefone. Intime-se o Advogado via DJE.” Nada mais havendo a 

consignar, por mim, __________ Fernanda Bernardino Martinelli, 

Assessora de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes.

 Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318429 Nr: 14807-85.2013.811.0002

 AÇÃO: Perda ou Suspensão do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP, RGDSCDO, MDLCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDENIR RODRIGUES BARBOSA 

FILHO - OAB:21642/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO INTERESSADO MARIA DE LOURDES COUTO OLIVEIRA, 

NA PESSOA DO SEU ADVOGADO DR VALDENIR RODRIGUES BARBOSA 

FILHO, INSCRITO NA OAB/SP SOB O Nº 21642/O, DO DESAQUIVAMENTO 

DOS AUTOS, PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

SOB PENA DE NOVO ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 276987 Nr: 20492-44.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA MARIA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adriana alves da anunciação 

- OAB:26588

 Vistos em correição etc.

Em consonância com a manifestação ministerial de fls. 77/77 vº, indefiro o 

requerimento de fls. 71/74 e, consequentemente, determino que se 

proceda à avaliação do veículo localizado em nome da executada (fls. 

38/40).

 Após, intime-se o Banco Pan S/A para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

esclareça a atual situação do contrato de financiamento do veículo (fls. 

75), bem como o montante da dívida e o valor de cada prestação 

remanescente.

Tudo cumprido, intime-se o Ministério Público para que se manifeste, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, 

retornando-me os autos conclusos em seguida.

Por fim, proceda-se ao apensamento dos autos em epígrafe ao processo 

nº 1546-87.2012.811.0002, código 282725.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 17 de fevereiro de 2020.

 Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 605425 Nr: 893-07.2020.811.0002

 AÇÃO: Internação Provisória->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPDEDMG, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHLDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a superveniente convocação da Presidência do Egrégio 

TJ/MT (CIA nº 002407-98.2020.8.11.0000), datada do dia 05/02/2020, para 

participação deste Magistrado no “VIII FONAJUP” e no “XXVI FONAJUV”, a 

serem realizados nos dias 05 e 06/03/2020 em Maceió/AL, com 

necessidade de deslocamento no dia 04/03/2020, o que impossibilita a 

realização da audiência anteriormente designada, redesigno-a para o dia 

10/03/2020, às 15h30min.

Notifiquem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Várzea Grande, 17 de fevereiro de 2020.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 606479 Nr: 1520-11.2020.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WDOC, FOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GUILHERME POUSO 

GOMES - OAB:11578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição etc.

Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entenderem de direito.

Apos, vista ao Ministério Público em igual prazo, retornando-me os autos 

conclusos em seguida.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 18 de fevereiro de 2020.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005448-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE LIMA FIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005448-50.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCELO 

RODRIGUES DE LIMA FIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANA 

VETTORI SANTAMARIA STABILE POLO PASSIVO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 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: 23/03/2020 Hora: 12:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005454-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMANTRA VICTORIA DA SILVA ALMEIDA (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. 1005454-57.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SAMANTRA 

VICTORIA DA SILVA ALMEIDA 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 II Data: 23/03/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0000147-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0000147-81.2016.8.11.0002 POLO ATIVO:SIRLEI FERREIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 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: 

23/03/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005458-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DONIZETE TABORDA DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

 

PROCESSO n. 1005458-94.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE DONIZETE 

TABORDA DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MICHELLI 

OLIVEIRA RIBEIRO POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 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: 

23/03/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005462-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005462-34.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DAVID OLIVEIRA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 

13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005467-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN MARIO DA CRUZ (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. 1005467-56.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JONATHAN 

MARIO DA CRUZ 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 II Data: 

23/03/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1005470-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMANTRA VICTORIA DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005470-11.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SAMANTRA 

VICTORIA DA SILVA ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

24/03/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005471-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005471-93.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOAO BATISTA 

DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 

13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005472-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARMANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005472-78.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MANOEL 

ARMANDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

23/03/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005475-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005475-33.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOAO BATISTA 

DOS REIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 

13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005476-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005476-18.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANTONIO SILVA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 23/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005479-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARMANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005479-70.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MANOEL 

ARMANDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

23/03/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005483-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANO NERIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1005483-10.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GRACIANO 

NERIS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA SOARES 

DE SOUSA 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: 23/03/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005486-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RODOLFO PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005486-62.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUIS RODOLFO 

PEREIRA LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ AUGUSTO 

ARRUDA CUSTODIO, EDNÉIA SILVANA GONÇALVES POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 23/03/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005492-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANO NERIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1005492-69.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GRACIANO 

NERIS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAELA SOARES 

DE SOUSA 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: 23/03/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005495-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005495-24.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA DAS 

GRACAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MORGANA KAMILA FREIRES 

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: 

CONCILIAÇÃO II Data: 23/03/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005497-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA OAB - MT24230-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005497-91.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA DAS 

GRACAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MORGANA KAMILA FREIRES 

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: 

CONCILIAÇÃO II Data: 23/03/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005499-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA MARIA DO NASCIMENTO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005499-61.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ROSALIA MARIA 

DO NASCIMENTO CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LAURA 

PATRICIA DOURADO AMORIM POLO PASSIVO: BANCO PAN 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: 

23/03/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005505-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GILDENE DA SILVA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005505-68.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA GILDENE 

DA SILVA BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVANILDO DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: LOJAS AMERICANAS 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: 

23/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005509-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GILDENE DA SILVA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE ALMEIDA OAB - MT25704-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005509-08.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA GILDENE 

DA SILVA BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVANILDO DE 

ALMEIDA POLO PASSIVO: LOJAS AMERICANAS 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: 

23/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005518-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE CAMPOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT15111-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL (REU)
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PROCESSO n. 1005518-67.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RAYANE 

CAMPOS DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THALES 

ALEXANDRE MIDON DE MELO POLO PASSIVO: UNIAO TRANSPORTE 

INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL 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: 23/03/2020 Hora: 

14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005519-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMY KESSIA LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005519-52.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JAMY KESSIA 

LINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

23/03/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005521-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMY KESSIA LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005521-22.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JAMY KESSIA 

LINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 

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: 23/03/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005047-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARBARA DA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT18055/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1005047-51.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RUBENS SOUZA DE FIGUEIREDO - MT18055/O, da DECISÃO LIMINAR 

DEFERIDA ID retro, bem como da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 18/03/2020 

Hora: 15:25 , devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que 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 art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. VÁRZEA GRANDE, 

19 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 19/02/2020 12:25:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005119-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZALTINO GONCALVES DA VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1005119-38.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) ADVOGADA JOENIA LARISSA DE 

ARRUDA E SILVA, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 23/03/2020 Hora: 14:25. 

Bem como para ciência da Medida Liminar Deferida. VÁRZEA GRANDE, 19 

de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 19/02/2020 12:38:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005126-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZALTINO GONCALVES DA VEIGA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (TESTEMUNHA)

 

Processo n. 1005126-30.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) advogada JOENIA LARISSA DE 

ARRUDA E SILVA, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 14:40. 

Bem como para ciência da Medida Liminar Deferida. VÁRZEA GRANDE, 19 

de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 19/02/2020 12:52:21

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011728-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRY LUCAS DOS SANTOS EGIDIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO FERREIRA DE LIMA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Vistos, etc. A Parte autora já havia ajuizado ação anterior relativo as 

mesmas partes, pedido e causa de pedir, conforme Processo número 

8073244-44.2017.811.0001 (PROJUDI), sendo que o referido processo 

fora julgado extinto ante a ausência do autor em sede de audiência de 

conciliação. Ainda, naquele processo o autor foi condenado ao pagamento 

de custas processuais sendo advertido “não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito”. Nos termos do art. 437 §1º do CPC, intime-se a 

parte RECLAMANTE para que promova a juntada de comprovante de 

pagamento referente às custas processuais, no prazo de 05 (CINCO) 

dias. Após o transcurso do prazo, conclusos para sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010411-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ MUNHOZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS OAB - MT20677-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO PAN (EXECUTADO)

MOTO RACA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

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. 589194-9

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005529-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANDA MARQUES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005529-96.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDIVANDA 

MARQUES COELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS 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: 23/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005531-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANDA MARQUES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005531-66.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDIVANDA 

MARQUES COELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

DA SILVA POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 14:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008649-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA BENEVIDES NOGUEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO N°: 1008649-84.2019.8.11.0002 Polo Ativo: MAYRA 

BENEVIDES NOGUEIRA. Polo Passivo: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA. Visto. A parte autora informa que entregou um vídeo que 

comprovaria os fatos, entretanto, o referido vídeo não foi localizado no 

processo e nem está certificada a entrega na Secretaria deste Juizado. 

Converto o julgamento em diligencia para que a parte autora, no prazo de 

05 dias, junte o vídeo no processo, se o sistema permitir ou, em caso 

negativo, que entregue a gravação na Secretaria, intimando-se a parte 

contrária para se manifestar. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009076-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/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))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 589196-5

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008347-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIEL LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LOPES DO CARMO OAB - MT0022013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 589199-P

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ALMEIDA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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: 

1001928-82.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2020 Hora: 15:10 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

19/02/2020 13:12:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001928-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ALMEIDA PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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: 

1001928-82.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 
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Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/03/2020 Hora: 15:10 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

19/02/2020 13:12:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005539-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THATIANE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005539-43.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:THATIANE 

MOREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ FERNANDO 

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 II Data: 

23/03/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019068-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE ROSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CAROLINE DA SILVA OAB - MT25708/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1019068-66.2019.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) ADVOGADA DAIANE CAROLINE DA 

SILVA , da data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 15:10. Bem como para 

ciência da Decisão Liminar deferida. VÁRZEA GRANDE, 19 de fevereiro 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

19/02/2020 13:56:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005543-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005543-80.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

FERNANDO 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 II Data: 23/03/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010812-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE LILIAN DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARLOS PEIXOTO OAB - MT22408/O (ADVOGADO(A))

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 589219-8

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005547-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FERREIRA PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SATCOM RASTREADORES VIA SATELITE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005547-20.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANDERSON 

FERREIRA PEREIRA JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN 

DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: SATCOM RASTREADORES VIA 

SATELITE LTDA - EPP 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: 23/03/2020 Hora: 15:25 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004130-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVALQUIRIA CARVALHO FERREIRA AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDEILSON ALVES SANTOS OAB - MT23520/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REU)

 

Processo n. 1004130-32.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: 

VANDEILSON ALVES SANTOS - MT23520/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 11/03/2020 Hora: 13:55 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que 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 art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. Bem como para ciência da Medida Liminar deferida. VÁRZEA 

GRANDE, 19 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA 

DA SILVA MORAES 19/02/2020 14:35:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007451-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON DEMETRIO DA SILVA (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 BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 589240-6

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005573-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THONI PAULO E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1005573-18.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:THONI PAULO E 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARINICE DE FÁTIMA DA CRUZ 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 
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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: 23/03/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013216-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT3844-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 589253-8

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009677-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY PEREIRA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 589258-9

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005585-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO GOMES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005585-32.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FRANCISCO 

GOMES SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO FABIANE 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO PAN 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: 23/03/2020 Hora: 

15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 

de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012706-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA APARECIDA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 589262-7

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010325-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TONY FAGNE NUNES PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELE DE LIMA ALVES OAB - MT18759/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 589266-P

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016053-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 589272-4

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015890-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FRANCO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS LEITE OAB - MT22620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 589275-9

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))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 589282-1

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001579-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT14760-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR HUGO DAMIAO DA SILVA (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: 

1001579-79.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/03/2020 Hora: 14:55 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

18/02/2020 15:38:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001743-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN SILVA NORATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA BEATRIZ VAZ (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: 

1001743-44.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/03/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

18/02/2020 12:45:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005608-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADEREIRA N L LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA CONAGIN OAB - MT12598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. I. DE OLIVEIRA - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005608-75.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MADEREIRA N L 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA PEREIRA 

CONAGIN POLO PASSIVO: A. I. DE OLIVEIRA - 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: 23/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010076-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JARDES LUIS DE FIGUEIREDO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 589288-0

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013297-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO FERNANDES ALVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 589329-1

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015150-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRIGORIFICO OCHOVE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO VALDEVINO DE SOUZA (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: 

1015150-54.2019.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a AR NEGATIVO, juntado no 

Mov. retro, sob pena de arquivamento, e por este motivo houve o 

cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: VANUSA 

COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 19/02/2020 16:14:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014364-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ONELMA GUIMARAES DOS SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO YEGROS PEREIRA OAB - MT8574-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: 

1014364-10.2019.8.11.0002 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: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 14/02/2020 

13:00:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005632-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005632-06.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CRISTIANO 

CAMPOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON 

RIBEIRO ALVES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

23/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014532-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARO ARMANDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELCKS AZEVEDO VILAS BOAS OAB - MT26823/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNELSON BRUGNOLI - ME (REQUERIDO)

WHIRLPOOL S.A (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

CLAYTON CLERISTON WILLIAN DA SILVA PEREIRA OAB - MT13931/O 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))
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Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 589367-4

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005637-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADEREIRA N L LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA CONAGIN OAB - MT12598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. I. DE OLIVEIRA - TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005637-28.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MADEREIRA N L 

LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA PEREIRA 

CONAGIN POLO PASSIVO: A. I. DE OLIVEIRA - 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: 23/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

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))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 589372-0

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005647-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSVALDY MOREIRA DE AVILA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MARIA DA SILVA OAB - MT21512/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1005647-72.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DEUSVALDY 

MOREIRA DE AVILA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA MARIA 

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: 

CONCILIAÇÃO Data: 23/03/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 de fevereiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015406-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RHUAN JUNIOR SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 589382-8

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009671-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA MARIA DA SILVA SANTOS (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do(a) patrono(a) do(a) autor(a) 

com o n. 589386-0

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005648-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA EUCHADAI DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI OAB - MT23979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1005648-57.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PRISCILA 

EUCHADAI DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

GUILHERME FELIX LENZI 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: 23/03/2020 Hora: 15:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005652-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SERVELHERE DE REZENDE (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOES DOS SANTOS OAB - MT18243/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1005652-94.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALEXANDRE 

SERVELHERE DE REZENDE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEANDRO 

GOES DOS SANTOS 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: 23/03/2020 Hora: 16:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013625-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYENI LUARA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE MENEGUETI OAB - MT26428/O (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))

 

Processo n. 1013625-37.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 
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finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FILIPE 

MENEGUETI - MT26428/O, para apresentar as contrarrazões ao recurso, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95. 

VÁRZEA GRANDE, 19 de fevereiro de 2020. Assinado eletronicamente 

por: MAIRA DA SILVA MORAES 19/02/2020 17:53:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018115-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALEXANDRE DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-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))

 

Processo n. 1018115-05.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO 

ANTONIO GUERRA - MT16276-O, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 19 de fevereiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 19/02/2020 17:55:40

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018957-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE LOURENCO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1018957-82.2019.8.11.0002 Reclamante: Fabiane Lourenço 

da Guia Reclamada: Matos Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda. 

DESPACHO Vistos, etc. Consoante se extrai dos documentos anexos à 

petição inicial, verifica-se que a parte Autora deixou de apresentar uma 

cópia da procuração outorgada ao seu patrono. Destarte, DETERMINO à 

Reclamante para que, no prazo de 02 (dois) dias, apresente em juízo uma 

cópia do instrumento de mandato que confere poderes ao procurador 

cadastrado no sistema PJE (Dr. Carlos Gustavo Lima Fernandes), sob 

pena de o processo ser extinto por defeito de representação. Após 

transcorrido o prazo supracitado, independentemente de manifestação, 

façam os autos imediatamente conclusos para prolação da sentença. Às 

providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005661-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005661-56.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:AGNALDO 

FRANCISCO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WENDER 

ADAO CORREA 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: 23/03/2020 Hora: 16:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 19 de fevereiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005183-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005183-48.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RAYANE GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

POR INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCPC, aduzindo a parte autora que ao 

tentar comprar a prazo no comércio local foi informada que seu nome está 

negativado pela parte requerida, afirmando que não reconhece como 

legítima a cobrança e nunca possuiu telefone móvel da operadora VIVO na 

modalidade pós-pago, pois sempre utilizou telefones pré-pagos, e 

tentando resolver administrativamente não obteve êxito. Desta forma, 

requer seja determinado à parte requerida que exclua seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais). Decido. Analisado os autos, verifico que não deve 

prosperar o pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste 

momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, dispensando o mínimo de 

contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova, porquanto se 

constata pelo extrato juntado a existência de outros apontamentos que 

não o questionado (protestos no cartório de Lucas do Rio Verde/MT), 

restando, assim, necessária a instauração do contraditório para maior 

segurança jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não 

possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando a parte 

requerida o regular contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que 

ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável 

contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005183-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005183-48.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RAYANE GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

POR INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCPC, aduzindo a parte autora que ao 

tentar comprar a prazo no comércio local foi informada que seu nome está 

negativado pela parte requerida, afirmando que não reconhece como 

legítima a cobrança e nunca possuiu telefone móvel da operadora VIVO na 

modalidade pós-pago, pois sempre utilizou telefones pré-pagos, e 

tentando resolver administrativamente não obteve êxito. Desta forma, 

requer seja determinado à parte requerida que exclua seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais). Decido. Analisado os autos, verifico que não deve 

prosperar o pedido da tutela suscitada, por não vislumbrar, neste 

momento, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, dispensando o mínimo de 

contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova, porquanto se 

constata pelo extrato juntado a existência de outros apontamentos que 

não o questionado (protestos no cartório de Lucas do Rio Verde/MT), 

restando, assim, necessária a instauração do contraditório para maior 

segurança jurídica da decisão. Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não 

possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente. Assim, é sensato que se aguarde a sessão de 

conciliação e o regular encaminhamento processual, assegurando a parte 

requerida o regular contraditório sobre os fatos descritos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que 

ausente os requisitos que a autorizam, assegurando o indispensável 

contraditório a ser obtido no curso desta reclamação. Defiro a gratuidade 

de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 

99 do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008451-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MARIA DA SILVA DURAES - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008451-47.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: GLAUCIA MARIA DA SILVA 

DURAES - EPP EXECUTADO: MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores 

executados, sendo o resultado infrutífero ou insuficiente para garantir a 

execução. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que 

restou positiva, sendo lançada a restrição correspondente para evitar a 

transferência a terceiros, valendo como penhora. Intimo a parte exequente 

para se manifestar sobre a penhora ora efetivada e, havendo aceitação, 

que apresente o preço médio do veículo mediante cotação de mercado 

(art. 871, inc. IV, do CPC), assim como indique a localização do bem, o qual 

deverá ser depositado em poder da parte exequente, com as advertências 

próprias do depositário fiel, devendo ainda informar o nome e telefone da 

pessoa que acompanhará o oficial de justiça na diligência. Com a 

informação acima, expeça-se mandado de remoção do veículo. Intime-se a 

parte executada a apresentar embargos à execução no prazo legal. Caso 

a parte exequente manifeste pelo desinteresse na penhora do veículo, 

deve indicar bens passíveis de penhora sob pena arquivamento do 

processo com baixa. COMO SE TRATA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO 

PRÓPRIO. Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010452-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR PINHEIRO CARDOSO DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010452-05.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA 

VERDE EXECUTADO: VICTOR PINHEIRO CARDOSO DUARTE Visto. Defiro 

a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o 

resultado infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, 

procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que também não 

obteve êxito. Intimo a parte exequente para indicar bens à penhora, no 

prazo de 10 dias. Nada requerendo, arquivem-se os autos com baixa se 

se tratar de cumprimento de sentença ou voltem os autos conclusos para 

extinção se for execução extrajudicial. Juntem-se os extratos respectivos. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010556-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SOARES GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010556-94.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: ALEX SOARES GUIMARAES Visto. 

Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o 

resultado infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, 

procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que também não 

obteve êxito. Intimo a parte exequente para indicar bens à penhora, no 

prazo de 10 dias. Nada requerendo, arquivem-se os autos com baixa se 

se tratar de cumprimento de sentença ou voltem os autos conclusos para 

extinção se for execução extrajudicial. Juntem-se os extratos respectivos. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010559-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO DALMOLIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010559-49.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: BRUNO DALMOLIN Visto. Defiro a 

penhora on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado 

infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, procedo à 

busca de veículos no Sistema RENAJUD, que também não obteve êxito. 
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Intimo a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 10 

dias. Nada requerendo, arquivem-se os autos com baixa se se tratar de 

cumprimento de sentença ou voltem os autos conclusos para extinção se 

for execução extrajudicial. Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017905-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA ROSSI RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017905-51.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO HORIZONTE EXECUTADO: ANNA PAULA ROSSI 

RODRIGUES Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores 

executados, sendo o resultado infrutífero ou insuficiente para garantir a 

execução. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que 

também não obteve êxito. Intimo a parte exequente para indicar bens à 

penhora, no prazo de 10 dias. Nada requerendo, arquivem-se os autos 

com baixa se se tratar de cumprimento de sentença ou voltem os autos 

conclusos para extinção se for execução extrajudicial. Juntem-se os 

extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018209-50.2019.8.11.0002

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:

CIBELE BARROS ROSA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018209-50.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: CIBELE BARROS ROSA DA CONCEICAO Visto. 

Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o 

resultado infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, 

procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que também não 

obteve êxito. Intimo a parte exequente para indicar bens à penhora, no 

prazo de 10 dias. Nada requerendo, arquivem-se os autos com baixa se 

se tratar de cumprimento de sentença ou voltem os autos conclusos para 

extinção se for execução extrajudicial. Juntem-se os extratos respectivos. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018103-88.2019.8.11.0002

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:

LUCIANO CASSIANO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018103-88.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: LUCIANO CASSIANO DE SOUZA Visto. Defiro a 

penhora on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado 

infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, procedo à 

busca de veículos no Sistema RENAJUD, que restou positiva, sendo 

lançada a restrição correspondente para evitar a transferência a 

terceiros, valendo como penhora. Intimo a parte exequente para se 

manifestar sobre a penhora ora efetivada e, havendo aceitação, que 

apresente o preço médio do veículo mediante cotação de mercado (art. 

871, inc. IV, do CPC), assim como indique a localização do bem, o qual 

deverá ser depositado em poder da parte exequente, com as advertências 

próprias do depositário fiel, devendo ainda informar o nome e telefone da 

pessoa que acompanhará o oficial de justiça na diligência. Com a 

informação acima, expeça-se mandado de remoção do veículo. Intime-se a 

parte executada a apresentar embargos à execução no prazo legal. Caso 

a parte exequente manifeste pelo desinteresse na penhora do veículo, 

deve indicar bens passíveis de penhora sob pena arquivamento do 

processo com baixa. CASO SE TRATE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO 

PRÓPRIO. Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019995-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CARLOS PEREIRA DA SILVA 02713776155 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELISSON OTAVIO GOMES DE ARAUJO OAB - DF46798 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILDO ANTONIO ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019995-32.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: LUAN CARLOS PEREIRA DA 

SILVA 02713776155 EXECUTADO: ADEILDO ANTONIO ARRUDA Visto. 

Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o 

resultado infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, 

procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que restou positiva, 

sendo lançada a restrição correspondente para evitar a transferência a 

terceiros, valendo como penhora. Intimo a parte exequente para se 

manifestar sobre a penhora ora efetivada e, havendo aceitação, que 

apresente o preço médio do veículo mediante cotação de mercado (art. 

871, inc. IV, do CPC), assim como indique a localização do bem, o qual 

deverá ser depositado em poder da parte exequente, com as advertências 

próprias do depositário fiel, devendo ainda informar o nome e telefone da 

pessoa que acompanhará o oficial de justiça na diligência. Com a 

informação acima, expeça-se mandado de remoção do veículo. Intime-se a 

parte executada a apresentar embargos à execução no prazo legal. Caso 

a parte exequente manifeste pelo desinteresse na penhora do veículo, 

deve indicar bens passíveis de penhora sob pena arquivamento do 

processo com baixa. COMO SE TRATA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO 

PRÓPRIO. Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017721-95.2019.8.11.0002

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:

MARISANGELA XAVIER DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017721-95.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: MARISANGELA XAVIER DE ALMEIDA Visto. Defiro 

a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o 

resultado infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, 

procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que restou positiva, 

sendo lançada a restrição correspondente para evitar a transferência a 

terceiros, valendo como penhora. Intimo a parte exequente para se 

manifestar sobre a penhora ora efetivada e, havendo aceitação, que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 566 de 693



apresente o preço médio do veículo mediante cotação de mercado (art. 

871, inc. IV, do CPC), assim como indique a localização do bem, o qual 

deverá ser depositado em poder da parte exequente, com as advertências 

próprias do depositário fiel, devendo ainda informar o nome e telefone da 

pessoa que acompanhará o oficial de justiça na diligência. Com a 

informação acima, expeça-se mandado de remoção do veículo. Intime-se a 

parte executada a apresentar embargos à execução no prazo legal. Caso 

a parte exequente manifeste pelo desinteresse na penhora do veículo, 

deve indicar bens passíveis de penhora sob pena arquivamento do 

processo com baixa. CASO SE TRATE DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO 

PRÓPRIO. Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015923-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILLA DLAMARE RONDON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015923-02.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: KAMILLA DLAMARE RONDON Visto. Defiro a 

penhora on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado 

infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, procedo à 

busca de veículos no Sistema RENAJUD, que também não obteve êxito. 

Intimo a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 10 

dias. Nada requerendo, arquivem-se os autos com baixa se se tratar de 

cumprimento de sentença ou voltem os autos conclusos para extinção se 

for execução extrajudicial. Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016140-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZAMAR AUXILIADORA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016140-45.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: SONIA FRASSETTO 

EXECUTADO: SUZAMAR AUXILIADORA DA SILVA Visto. Defiro a penhora 

on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado 

infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, procedo à 

busca de veículos no Sistema RENAJUD, que também não obteve êxito. 

Intimo a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 10 

dias. Nada requerendo, arquivem-se os autos com baixa se se tratar de 

cumprimento de sentença ou voltem os autos conclusos para extinção se 

for execução extrajudicial. Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018096-96.2019.8.11.0002

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:

PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018096-96.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: PAULINHO REIS DE SOUZA JUNIOR Visto. Defiro a 

penhora on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado 

infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, procedo à 

busca de veículos no Sistema RENAJUD, que restou positiva, sendo 

lançada a restrição correspondente para evitar a transferência a 

terceiros, valendo como penhora. Intimo a parte exequente para se 

manifestar sobre a penhora ora efetivada e, havendo aceitação, que 

apresente o preço médio do veículo mediante cotação de mercado (art. 

871, inc. IV, do CPC), assim como indique a localização do bem, o qual 

deverá ser depositado em poder da parte exequente, com as advertências 

próprias do depositário fiel, devendo ainda informar o nome e telefone da 

pessoa que acompanhará o oficial de justiça na diligência. Com a 

informação acima, expeça-se mandado de remoção do veículo. Intime-se a 

parte executada a apresentar embargos à execução no prazo legal. Caso 

a parte exequente manifeste pelo desinteresse na penhora do veículo, 

deve indicar bens passíveis de penhora sob pena arquivamento do 

processo com baixa. COMO SE TRATA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO 

PRÓPRIO. Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012536-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM WESLEY DE ARRUDA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012536-76.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ESMERALDA EXECUTADO: WILLIAM WESLEY DE ARRUDA NASCIMENTO 

Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, 

cujo resultado foi parcialmente positivo. Assim, procedo à busca de 

veículos no Sistema RENAJUD, cujo resultado foi negativo. Intimo a parte 

exequente sobre a penhora do BACENJUD, devendo informar se tem algo 

mais a reclamar. Intimo a parte executada para apresentar embargos no 

prazo legal. Em caso de AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO da parte 

DEVEDORA ou havendo concordância da parte CREDORA e DEVEDORA 

com o(s) VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, 

não havendo outras obrigações a serem cumpridas. COMO SE TRATA DE 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. Juntem-se os extratos. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005207-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR MULLER DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005207-76.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CLEOMAR MULLER DE PAULA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPÁDAC/C DANOS MORAIS, 

aduzindo a parte autora que é correntista do banco requerido e sua conta 

foi bloqueada sem qualquer aviso, afirmando que em contato com a 

agência, o gerente se limitou a informar que a mesma estava bloqueada, 

para sua própria segurança, não dando mais nenhuma informação, não 

resolvendo o problema, e da mesma forma que o sistema eletrônico de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 567 de 693



auto-atendimento, não emitiu nenhum documento que possa provar essa 

negativa, não restando outra alternativa, vem ao Judiciário. Desta forma, 

requer concessão de liminar determinando que o banco efetive o 

desbloqueio de sua conta corrente, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Decido. Analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou cópia de seu cartão (id. 29330094) e extrato da conta 

corrente (id. 29330098), que espelha estar a conta bloqueada, 

coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o deferimento 

liminar. Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via 

de consequência, DETERMINO O DESBLOQUEIO DA CONTA CORRENTE 

em nome da parte autora, agência 2764-2, conta 32.319-5, como pugnado, 

sob pena de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com 

escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo 

Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO 

do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA 

para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo 

constar do mandado que o não comparecimento à audiência implicará em 

confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como 

verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, e 

será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019085-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDITH MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISSA DIAS VICTOR DA SILVA OAB - MT19807-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Número do Processo: 1019085-05.2019.8.11.0002 Parte Requerente: Edith 

Maria da Silva Parte Requerida: Oi Móvel S.A. Vistos. Relatório dispensado 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. HOMOLOGO por sentença o acordo 

firmado entre as partes no dia 05.11.2019 (ID 29016593), nos termos do 

art. 487, III, b), do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Diante do acordo entabulado entre as partes JULGO EXTINTO o feito e 

determino a remessa deste ao arquivo. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018552-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON UCHOAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1018552-46.2019.8.11.0037 Reclamante: Nelson Uchoas 

Pereira Reclamada: Claro S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. 

Aduz a parte requerente que vem sendo cobrado indevidamente pela 

parte Requerida no das faturas de vencimentos: 10/11/2018 no valor de 

R$ 18,67; 10/12/2018 no valor de R$ 25,06; 10/01/2019 no valor de R$ 

24,23, referente a um serviço de TV que já havia cancelado, pois nunca 

teve qualquer relação jurídica junto a empresa requerida. Por estes 

motivos requer a declaração de inexistência de débito referente ao valor 

citado, bem como pleiteia indenização por danos morais. A parte requerida 

alega, em suma, que a parte Requerente não devolveu os aparelhos da 

televisão, motivo pelo qual as faturas continuaram sendo cobradas, aduz 

que a parte requerente não comprovou que sofreu qualquer abalo moral, 

destacando ainda que não houve a inclusão do nome deste nos órgãos de 

proteção ao crédito. Por este motivo requer a total improcedência dos 

pedidos da inicial. A parte Requerente impugnou a contestação alegando 

que a parte Requerida não efetivou nenhuma comprovação dos 

argumentos esboçados, e que esta comprovou que o cancelamento foi 

devidamente solicitado em Setembro de 2018, reiterando, por fim, a 

procedência dos pedidos. Em atenta análise dos autos constato que a 

parte Requerente alegou que efetuou a solicitação de cancelamento em 

Setembro de 2018, fato este comprovado pela parte Requerida, pelas telas 

do sistema anexadas a sua defesa. Embora a parte Requerida afirme que 

as cobranças são devidas em decorrência da parte Requerente não ter 

devolvido os aparelhos, esta não trouxe qualquer comprovação de que a 

parte Requerente negou a devolução dos aparelhos, ou que tentou ao 

menos retira-los. Assim não há como acolher a tese da requerida que agiu 

dentro da legalidade ao efetuar a cobrança das faturas de Novembro, 

Dezembro e Janeiro, conforme apontadas na inicial, tendo em vista que 

não restou comprovada a efetiva utilização pela parte Requerente. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser 

favorável a ela. Em se tratando de relação de consumo, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa 

a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, 

confirmou os fatos narrados na inicial, pois não demonstrou a origem do 

débito questionado. Desta feita, acolho o pedido da parte Requerente, bem 

como declaro inexistente o débito referente as faturas de vencimentos: 

10/11/2018 no valor de R$ 18,67; 10/12/2018 no valor de R$ 25,06; 

10/01/2019 no valor de R$ 24,23. Melhor sorte não assiste à parte 

Reclamante quanto ao pedido por danos morais, já que os fatos em 

questão não causaram prejuízos efetivos para a parte Requerente, 

configurando mero dissabor cotidiano, pois não houve comprovação pela 

parte Autora que esta teve perda do seu tempo útil para solução 

administrativa, pois sequer comprovou que tentou resolver o problema 

administrativamente e que a empresa tenha se recusado a resolvê-lo. 

Desta maneira incabível a condenação em danos morais, conforme 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

“RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. 

SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE RECLAMAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. A cobrança de seguro 

prestamista é indevida quando inexistente provas de contratação por 

parte do consumidor, fato que enseja o dever de restituição. Embora 

reconhecida a cobrança indevida, tal fato, por si só, não é passível de 

indenização por danos morais, em razão da ausência de ofensa aos 

direitos de personalidade do consumidor, principalmente pelo fato de ter 

sido cobrado valor ínfimo, de R$ 10,40 (dez reais e quarenta centavos). 

Recurso não provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

102041520158110061/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

17/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016).”. Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 
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PROCEDENTE a pretensão deduzida, para declaro inexistente o débito 

referente as faturas de vencimentos: 10/11/2018 no valor de R$ 18,67; 

10/12/2018 no valor de R$ 25,06; 10/01/2019 no valor de R$ 24,23, 

restando improcedentes todos os demais pedidos. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008064-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FRANCISCO DE PADUA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1008064-32.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

GILMAR FRANCISCO DE PADUA PARTE RÉ: EMBRACON 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA SENTENÇA Trata-se de ação 

rescisória de contrato de consórcio com obrigação de fazer e pedido de 

tutela de urgência antecipada. Fica dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. Fundamentos Registra-se 

que a prova documental é suficiente para formar convencimento do juízo, 

oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, 

do CPC. Preliminar Em relação ao benefício da justiça gratuita, o art. 54 da 

lei 9.099/95, informa que acesso ao Juizado Especial independerá, no 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas e despesas, 

outrossim o art. 99, §3º do CPC, preleciona que se presume verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, 

dessa forma rejeito a preliminar suscitada. Mérito Insta assentar que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Averígua-se se houve 

inadimplemento contratual por parte da requerida no contrato de 

consórcio. Constata-se que parte autora entabulou contrato de consórcio 

com a parte ré, mas não houve liberação da carta de crédito mesmo tendo 

ocorrido sua contemplação. Denota-se dos autos, que o autor pagou a 

quantia de R$ 36.855,41, referente ao consórcio, conforme o extrato 

apresentado. id. Num. 21977858 - Pág. 5. Em junho de 2017 o autor foi 

contemplado conforme confirmado pela ré, mas a ré não comprou justo 

motivo para não liberar a carta de crédito ao consumidor, isso porque 

afirmou que o credit SCORE estaria baixo, mas não trouxe aos autos a 

referida prova. A ré alegou ainda que a carta de crédito foi negada em 

razão de ausência de fiador, no entanto, não contestou o fato de ter 

prometido ao autor que se este pagasse mais seis parcelas o fiador 

estaria dispensado. Dessa forma, deve prevalecer neste ponto a versão 

narrada pelo autor, na medida que deve a ré impugnar todas as alegações 

de fatos sob pena de presumir verdadeiros os fatos não impugnados, este 

é o teor do art. 341 do CPC. Observa-se que o autor foi contemplado em 

junho de 2017, posterior a isso, pagou mais de seis parcelas, e o crédito 

não foi liberado conforme prometido pela ré. (Id. Num. 21977845 - Pág. 3 - 

parcelas pagas). Assim, conclui-se que houve vício na prestação do 

serviço, por consequência o inadimplemento contratual foi oportunizado 

pela requerida, na medida que não houve justo motivo para negar a 

liberação da carta de crédito. Assim, se a ré deu causa a rescisão sobre 

o montante pago pelo consumidor não deve incidir multas, taxa de 

administração ou outros encargos (20,II, CDC). Em relação a restituição a 

ré afirmou que o autor só teria quitado a quantia de R$ 25.317,7, que 

deveria ser descontado R$ 11.858,07 do valor requerido pela parte autora. 

Para contextualizar, a ré afirmou que o valor pago pelo requerido deve ser 

descontado R$ 11.858,07 que seria o valor do lance estornado, ocorre 

que não houve estorno conforme quis sustentar a ré. Denota-se que o 

suposto estorno ao consumidor teria ocorrido em 10/05/2017, no entanto, 

do demonstrativo elabora pela requerida em 10/05/2018 demonstra que o 

autor pagou a quantia de R$ 36.855,41. Id. Num. 21977859 - Pág. 5, essa 

prova encontra sintonia com os fatos narrados na inicial. Dessa forma, o 

suposto estorno de R$ 11.858,07 não foi provado pela requerida. Sendo 

assim, a ré deve restituir a parte autora a quantia de de R$ 36.855,41, id. 

Num. 21977859 - Pág. 5, conforme requerido pela parte autora. A 

restituição deve ocorrer de forma imediata, visto que o consumidor não 

pode ser considerado mero desistente. Nesse sentido: "Havendo recusa 

injustificada de contemplação de cota consórcio sorteada, deve ser 

acolhido o pedido, formulado pelo consorciado, de rescisão contratual com 

a restituição dos valores pagos - Verificada a culpa exclusiva da 

administradora pela rescisão de contrato de consórcio, devem ser 

devolvidos ao consorciado, de forma imediata, os valores pagos, excluída 

a taxa de administração, por ter a finalidade de remunerar os serviços 

prestados durante o período em que o consorciado permaneceu no grupo 

- Procede o pedido de reparação pecuniária formulado pelo consorciado 

em face da administradora de consórcio, baseado em dano moral causado 

pela frustração de compra de imóvel por falsa informação de 

contemplação - Inexiste critério objetivo para a estipulação do valor da 

indenização por danos morais, pelo que incumbe ao julgador arbitrá-lo, de 

forma prudente, com observância dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade e atento às circunstâncias do caso concreto - A 

indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, sem ensejar 

enriquecimento sem causa, representando, ao ofendido, uma 

compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um 

desestímulo à reiteração do ato lesivo. (TJ-MG - AC: 10441140024015003 

MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 

09/07/2019, Data de Publicação: 26/07/2019)”. Por fim, em relação ao 

reajuste das parcelas, não houve cobrança indevida, na medida que esta 

variação foi prevista no contrato, ademais é da natureza do contrato de 

consórcio o reajuste para acompanhar a inflação ou eventual mudança de 

valor do bem a ser adquirido, dessa maneira a variação das parcelas 

ocorrem para que todos do grupo possam adquirir o bem pretendido. 

(Cláusula 3.2 - parágrafo segundo do contrato). Em remate, em relação à 

variação das parcelas e do valor da carta de crédito não houve cobrança 

indevida. DISPOSITIVO Em face do exposto, afastada a preliminar, OPINO 

PELA CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA E PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES 

DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 

1) DECLARAR rescindido o contrato entre as partes, por culpa exclusiva 

da parte ré; 2) CONDENAR a parte ré a restituir a parte autora a quantia de 

R$ 36.855,41, os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, 

indexado pelo o INPC, a partir do desembolso de cada parcela (Enunciado 

da Súmula 43 do STJ), mais juros simples de mora de 1% (um por cento), 

ao mês, computados a partir da citação (art. 405, CC); CONCEDER a parte 

autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 
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Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018772-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MIQUELINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELTUR EIRELI - ME (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1018772-44.2019.8.11.0002 Reclamante: Eva Miquelina de 

Campos Reclamados: GOL Linhas Aéreas S.A. (1ª Reclamada); CVC 

Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (2ª Reclamada) e Geltur Eireli 

– ME (3ª Reclamada) SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e 

decido. Inicialmente, convém registrar que, da exegese da manifestação 

anexa ao Id. 27769974, a Reclamante optou por formalizar um acordo junto 

às Reclamadas “CVC” e “GELTUR” (a qual, nos termos do instrumento 

outrora firmado entre as partes, trata-se de uma agência franqueada da 1ª 

Reclamada). Após promover a análise da minuta supracitada, este juízo 

não detectou nenhum obstáculo passível de impedir a homologação da 

avença, razão pela qual, outro caminho não há a ser trilhado, senão 

extinguir o feito com a resolução de seu mérito (artigo 487, III, b, do 

CPC/2015). Feitas as considerações que se faziam necessárias, passarei 

a apreciar as manifestações apresentadas pela Autora, bem como, pela 

Companhia Aérea (1ª Ré). A Reclamante alegou na petição inicial que, na 

data de 13/02/2019, no intuito de passar alguns dias em Porto Seguro/BA, 

adquiriu algumas passagens aéreas por intermédio da 2ª Reclamada 

(CVC). A Autora relatou que, em 08/09/2019, um dos familiares (Sra. 

Neuza Benedita) que integravam o pacote turístico lhe informou que não 

poderia mais viajar, motivo pelo qual, diligenciou até a 3ª Ré (Geltur), ou 

seja, o local onde o pacote foi adquirido, a fim de verificar o que poderia 

ser feito (considerando que as passagens já haviam sido pagas). A 

Autora destacou que, segundo a preposta da 3ª Ré, como as passagens 

anteriormente adquiridas eram promocionais, não poderia ser feito o 

reembolso, contudo, havia como deixar o valor como crédito (com a 

dedução das multas provenientes da alteração da contratação inicial) para 

ser utilizado em outra ocasião. A Postulante frisou que jamais foi 

informada que estava adquirindo passagens promocionais, bem como, que 

o valor pago pelo pacote (R$ 3.809,60) correspondia ao preço médio do 

mercado. A Demandante frisou que, como não queria causar transtornos, 

optou por deixar o valor da passagem (correspondente ao familiar que não 

iria viajar) como crédito, sendo gerado um novo contrato com apenas 03 

passagens aéreas. A Autora relatou que, após terem decorridos 03 

meses, recebeu um e-mail informando que subsistia em seu favor um 

crédito de apenas R$ 75,14, já considerando o valor das multas pelas Rés. 

A Postulante informou que, como cada passagem foi adquirida pelo valor 

de R$ 952,40, a importância correspondente à multa (R$ 876,56) se 

revelou um absurdo e ainda, destoa das regras estabelecidas pela 

companhia aérea (que, segundo consta das condições gerais de 

contratação da CVC, deveria ser representada pelo valor de R$ 230,00). 

Por entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram 

prejuízos de ordem moral e material, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 1ª Reclamada arguiu a 

preliminar de ilegitimidade passiva e, conseguintemente, postulou pela 

extinção do processo sem a resolução do mérito. No tocante ao mérito da 

contestação, a 1ª Ré teceu alguns esclarecimentos acerca do caráter 

promocional das passagens adquiridas pela Autora, bem como, sobre as 

regras tarifárias provenientes do cancelamento de passagens. A 1ª 

Postulada defendeu a regularidade da cobrança e ainda, que inexistem 

danos materiais ou morais a serem indenizados, motivo pelo qual, pugnou 

para que a demanda fosse julgada improcedente. Após analisar as 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório protocolizado nos autos, tenho que a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida pela 1ª Demandada reivindica a guarida deste juízo. Reza 

o artigo 17 do CPC/2015 que: “Art. 17. Para postular em juízo é necessário 

ter interesse e legitimidade.”. Extrai-se da exposição inaugural que todo o 

inconformismo da Reclamante está atrelado apenas aos serviços 

prestados pelas agências de viagem, ou seja, àquelas que, segundo 

consta dos instrumentos contratuais que instruíram a inicial, ostentam a 

condição de “contratadas”. Considerando que as agências de viagem (2ª 

e 3ª Reclamadas) intermediaram diretamente a venda de pacotes turísticos 

que, por sua vez, compreendiam inclusive bilhetes aéreos, entendo que 

cabia às mesmas a responsabilidade de esclarecer à Postulante (em 

respeito ao artigo 6º, III, do CDC) se as passagens eram provenientes de 

uma promoção ou ainda, se correspondiam a passagens convencionais, 

bem como, quais os valores pontuais cobrados a título de multa (seja pelas 

próprias agências ou pela Companhia Aérea) em caso de eventual 

alteração ou rescisão contratual. Não se pode olvidar que, segundo 

consta da explanação inicial, em nenhum momento a Companhia Aérea foi 

procurada diretamente pela Reclamante para prestar qualquer 

esclarecimento, tampouco direcionou à consumidora a cobrança de 

quaisquer valores, tanto é que nenhuma prova nesse sentido foi 

apresentada. Conforme restou evidenciado pelos documentos 

apresentados pela parte Autora, não bastasse o fato de a 1ª Reclamada 

não figurar na condição de contratada (no tocante aos serviços de 

turismo), quem encaminhou um e-mail à Reclamante informando o valor do 

crédito/reembolso a ser utilizado em data futura (já considerando o 

desconto da multa proveniente da alteração/cancelamento do contrato) foi 

justamente uma representante da empresa CVC (2ª Reclamada), o que, 

definitivamente, induz este juízo a acreditar que foram as agências de 

viagem as responsáveis pela fixação do valor da multa (tanto é que o 

e-mail se revelou um tanto obscuro em esclarecer os percentuais que 

culminaram no valor cobrado/descontado da cliente) e ainda, apenas 

fortalece o entendimento acerca da ilegitimidade ad causam da Companhia 

Aérea. Dispositivo: Diante do exposto, no tocante à pessoa das 2ª e 3ª 

Reclamadas, HOMOLOGO o acordo noticiado nos autos e, com respaldo 

no artigo 487, III, “b”, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM A 

RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Já no que se refere à 1ª Demandada, 

acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida e, 

conseguintemente, nos termos do que preconiza o artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor da parte Demandante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 12 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015774-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO THIAGO MARTELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1015774-06.2019.8.11.0002 Reclamante: João Thiago Martelo 

Reclamadas: TAM Linhas Aéreas S/A. (1ª Reclamada) e Itaú Unibanco 

S/A. (2º Reclamado) SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, por não 

haver a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 
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(artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Da exegese dos 

andamentos processuais, verifica-se que, no intuito de pôr fim ao litígio, o 

Reclamante e o 2º Reclamado (Itaú) optaram por compor a lide de forma 

amigável. Outrossim, após promover a análise das disposições contidas 

na minuta anexa ao Id. 28381565, este juízo atestou não subsistirem 

obstáculos passíveis de impedir a homologação da avença. Ante o 

exposto, no tocante ao 2º Demandado, tenho que outro caminho não há a 

ser trilhado, senão extinguir o feito com a resolução de seu mérito (artigo 

487, III, b, do CPC/2015). Da preliminar: - Da incorporação: Inobstante as 

considerações preliminares apresentadas pela 1ª Ré, tenho que o pedido 

de alteração do polo passivo perdeu o seu objeto, pois, consoante pode 

ser visualizado no sistema PJE, a sua denominação encontra-se correta 

(TAM Linhas Aéreas S/A.). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do 

mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial ser vinculado ao 

programa de pontuação do 2º Reclamado (Itaú) há vários anos, bem como, 

que somava junto à financeira 19.700 pontos, enquanto possuía 5.000 

com a 1ª Ré (Tam). O Autor relatou que, ciente de que os pontos 

relacionados à 1ª Reclamada estariam disponíveis para resgate até 

20/09/2019, tentou perante às Rés juntar os pontos para fins de aquisição 

de uma passagem. O Postulante alegou que, a partir de 30/07/2019, 

passou a contatar a 1ª Postulada no intuito de juntar os pontos (tanto da 

financeira quanto da companhia aérea), no entanto, sempre lhe era 

informado que a solicitação estava em análise. O Autor destacou que, no 

dia 02/10/2019, a 1ª Reclamada lhe informou por e-mail que havia 

contatado o parceiro Itaú, bem como, que a transferência dos pontos 

estaria disponível, contudo, em 07/10/2019, recebeu uma nova mensagem 

informando que seus pontos (5.000) haviam expirado em 20/09/2019 por 

ausência de utilização. O Reclamante ressaltou que, apesar de ter tentado 

resgatar seus pontos 02 meses antes da expiração, houve uma demora 

excessiva das Rés, restando configurada a falha na prestação dos 

serviços das mesmas. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 1ª 

Reclamada teceu algumas considerações acerca do Programa Multiplus, 

bem como, sobre a propriedade dos pontos e, no tocante à realidade 

fática, sustentou que o cadastro do Reclamante não só se encontra 

atualizado/ativo, como também, não há nenhum impedimento para resgate. 

A 1ª Ré destacou que o extrato do participante do “Programa” apresenta a 

pontuação que está na premência de vencimento, bem como, que o 

acompanhamento cabe ao próprio participante, não havendo de ser 

cogitada qualquer ilegalidade. A 1ª Postulada defendeu que não houve 

nenhum vício ou falha na prestação dos seus serviços, bem como, que 

inexistem danos morais a serem indenizados, pois, a situação vivenciada 

pelo Autor, além de não ter ofendido os direitos de sua personalidade, não 

passou de um mero aborrecimento. Por fim, a 1ª Demandada relatou que, 

no tocante ao crédito dos pontos, não há conduta ensejadora de 

cumprimento de obrigação de fazer. Com amparo nos referidos 

argumentos, a 1ª Reclamada postulou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor do 

Reclamante. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório protocolizado nos 

autos, tenho que a 1ª Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, II, do 

CPC/2015) da pretensão obrigacional perseguida pelo Demandante. Não 

obstante as genéricas considerações ventiladas na contestação, 

registra-se que o Reclamante apresentou a este juízo provas idôneas de 

que, antes dos pontos inerentes ao Programa de Pontuação do qual faz 

parte expirarem, contatou previamente a 1ª Reclamada para fins de 

realizar o devido resgate. Extrai-se dos e-mails anexados à exordial que, 

segundo a 1ª Ré, os pontos do Reclamante estiveram disponíveis para 

resgate até a data de 20/09/2019, no entanto, que devido ao fato dos 

mesmos não terem sido utilizados durante o período de 02 anos, os 

mesmos perderam a sua validade. A meu ver, a justificativa apresentada 

pela Companhia Aérea (Equipe LATAM Pass) ao Postulante não detém 

nenhuma credibilidade, pois, desde julho/2019 (Protocolos nº 

1-18481237496; nº 118509251689; nº 11849044042 e nº 12826624229) o 

consumidor vem buscando o resgate de sua pontuação. Oportuno 

registrar que a 1ª Reclamada não se dignou em combater nenhum dos 

protocolos de atendimento informados pelo Reclamante, motivo pelo qual, 

nos termos do artigo 341 do CPC/2015, presumo como verdadeiras as 

considerações iniciais. Como se não bastasse, extrai-se da maioria dos 

e-mails apresentados pelo Reclamante que a equipe da 1ª Ré se limitava 

informar que haviam recebido a solicitação; que a reclamação estava em 

análise; que em breve iriam retornar ou se desculpando pela demora em 

responder a solicitação, o que, definitivamente, faz emergir a patente falha 

na prestação dos serviços da 1ª Reclamada. Em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação de consumo (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), não subsistem dúvidas de que a 1ª 

Reclamada assume todos os riscos do seu negócio, motivo pelo qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para evitar que consumidores como o Reclamante viessem a 

ser prejudicados, o que, definitivamente, não é o caso dos autos. Portanto, 

considerando que, inobstante as diligências administrativas adotadas pelo 

Reclamante (conforme protocolos de atendimento e e-mails), a demora da 

1ª Ré para promover a análise da solicitação do consumidor culminou com 

o vencimento da pontuação até então acumulada (5.000 pontos), tenho 

que a pretensão obrigacional perseguida nos presentes autos reivindica 

guarida, devendo a 1ª Ré ser compelida em liberar/creditar a pontuação 

anteriormente taxada como “vencida” em favor do Postulante. No entanto, 

no que concerne à pretensão do Reclamante em ser indenizado a título de 

“danos morais”, entendo que a mesma não comporta proteção 

jurisdicional. Data máxima vênia toda a irresignação evidenciada pelo 

Reclamante (o qual, apesar de ter solicitado previamente o resgate de sua 

pontuação, não obteve êxito em decorrência de uma falha na prestação 

dos serviços da Ré), entendo que a situação vivenciada pelo mesmo não 

extrapolou a esfera de um simples descumprimento contratual, o que, 

consoante pacífico entendimento jurisprudencial, não enseja o 

reconhecimento de qualquer abalo de cunho moral. Tempestivo consignar 

que a narrativa fática não se prestou a evidenciar nenhum outro 

desdobramento passível ter contribuído com alguma ofensa os direitos 

relacionados à personalidade do Reclamante, o que, por corolário lógico, 

descaracteriza a presença concomitante dos requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil (ação/omissão do agente; nexo de 

causalidade e dano). No intuito de corroborar toda a sucinta 

fundamentação exarada no presente pronunciamento, segue colacionada, 

por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJRS: “CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO. PONTUAÇÃO ADQUIRIDA ATRAVÉS DE 

PROGRAMA DA RÉ. UTILIZAÇÃO SEM CONHECIMENTO DO AUTOR. 

DEVOLUÇÃO DOS PONTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O 

autor postulou devolução de pontos, os quais foram utilizados sem seu 

conhecimento, além de indenização por danos morais. 2. Conforme os 

emails fls.32/43 há comprovação das reclamações do autor perante a ré 

para a regularização dos pontos. 3. Indenização por danos morais 

incabível no caso, eis que não ofendido nenhum direito da personalidade, 

tratando-se de mero descumprimento contratual. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004574448 RS, 

Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 13/03/2014, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

14/03/2014).”. (Destaquei). Por derradeiro, tratando-se a situação 

vivenciada pelo Reclamante de um mero aborrecimento ínsito ao próprio 

convívio social, entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este 

juízo, senão refutar a pretensão indenizatória a título de danos morais, até 

mesmo para não contribuir com a banalização do nobre instituto. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, no tocante à pessoa do 2º 

Reclamado, HOMOLOGO o acordo noticiado nos autos (Id. 28381565) e, 

nos termos do artigo 487, III, b, do CPC/2015, JULGO O PROCESSO 

EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. Já no tocante à 1ª Ré, rejeito a 

preliminar arguida e, no que se refere ao mérito da lide, com supedâneo no 

que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da 

Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para fins de 

DETERMINAR à 1ª Reclamada para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados 

a partir do presente decisum, promover a liberação ou ainda, creditar em 

favor do Reclamante toda a pontuação anteriormente “vencida” (5.000 

pontos), não havendo de se falar em qualquer indenização a título de 

danos morais. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor do Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

13 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 
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Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017191-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1017191-91.2019.8.11.0002 Reclamante: Neide Ferreira dos 

Santos Reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Da preliminar: - Da 

incompetência do Juizado Especial: Preliminarmente, a Reclamada 

sustentou a necessidade de ser realizada uma prova pericial nas 

instalações elétricas do imóvel utilizado pela Reclamante. No entanto, por 

entender que a complexidade da referida prova não está em harmonia com 

os princípios norteadores do Juizado Especial Cível, a Concessionária Ré 

postulou para que a demanda fosse extinta por inadmissibilidade do 

procedimento sumaríssimo. Não obstante as considerações apresentadas 

pela Reclamada, tenho que as mesmas não comportam acolhimento, pois, 

os documentos colacionados aos autos já se revelam suficientes para fins 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, não havendo 

necessidade de ser produzida qualquer prova adicional (seja ela 

documental, testemunhal ou ainda, pericial). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. Do mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial 

que detém a titularidade da UC nº 6/2202883-1, bem como, que há algum 

tempo vem sofrendo com cobranças abusivas realizadas pela Reclamada, 

tanto é que tal fato resultou no seu inadimplemento e, consequentemente, 

com a suspensão dos serviços c/c retirada do equipamento medidor de 

energia. A Autora relatou que, com a retirada do medidor, a 

Concessionária Ré emitiu 02 faturas de “recuperação de consumo” (R$ 

3.916,13 e R$ 1.439,10), no entanto, a consumidora ressaltou não ter 

presenciado qualquer vistoria. A Demandante alegou que está registrada 

como baixa renda, bem como, que não está conseguindo regularizar a 

situação de inadimplemento de suas faturas e ainda, que a Reclamada não 

aceita parcelar o débito de acordo com suas condições financeiras 

(parcelas mensais de R$ 200,00 até a quitação integral). Por entender que 

os fatos acima mencionados estão lhe proporcionando prejuízos de ordem 

moral, a Reclamante ingressou com a presente demanda. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou que, por 

ocasião de uma inspeção realizada na UC nº 6/2202883-1, foi verificado 

que o sistema de medição havia sido adulterado, o que, conseguintemente, 

fazia com que uma parte do produto consumido não fosse registrada pelo 

aparelho. A Concessionária Ré relatou ter expedido o competente Termo 

de Ocorrência e Inspeção, bem como, regularizado o aparato de medição 

e ainda, notificado a consumidora acerca dos procedimentos adotados. A 

Reclamada defendeu a regularidade das cobranças realizadas a título de 

recuperação de receita, bem como, que não praticou nenhum ato ilícito em 

detrimento da Reclamante, motivo pelo qual, entende que inexistem danos 

morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, extrai-se da 

decisão anexa ao Id. nº 26039663 que, em consonância com o artigo 6º, 

VIII, do CDC, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em 

favor da Reclamante. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo documental 

anexado aos autos, tenho que o direito milita parcialmente em favor das 

pretensões inaugurais. Da exegese das normas previstas na Resolução 

nº 414/2010 da ANEEL, verifica-se que, em havendo indício de 

procedimento irregular, a distribuidora de energia tem o dever de adotar as 

providências necessárias para sua caracterização e, consequentemente, 

apuração do consumo não faturado ou ainda, faturado a menor (art. 129). 

In casu, apesar de ter sustentado em sua defesa que chegou a realizar 

uma inspeção na UC pertencente à Autora, bem como, que foi constatada 

uma irregularidade no equipamento medidor (adulteração no sistema de 

medição), o fato é que a Reclamada não apresentou absolutamente 

nenhuma prova apta para corroborar as suas alegações (desrespeitando 

flagrantemente os preceitos do artigo 373, II, do CPC/2015). Reza o artigo 

129, § 1º, I, e § 2º da Resolução nº 414/2010 da ANEEL que: “Art. 129. 

(...) § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; (...) § 

2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”. 

(Destaquei). Concatenando o dispositivo supracitado à presente demanda, 

verifica-se que a Reclamada incorreu em patente violação às normas 

procedimentais da ANEEL, pois, não bastasse ter deixado de informar a 

data em que foi realizada a mencionada “inspeção”, a Concessionária de 

Energia igualmente não apresentou nos autos nenhum “Termo de 

Ocorrência e Inspeção” correspondente à famigerada vistoria (com a 

identificação dos técnicos responsáveis pelo procedimento), bem como, 

nenhum registro fotográfico referente à suposta irregularidade do 

equipamento medidor ou ainda, alguma prova de que a Demandante (ou 

qualquer outra pessoa por ela indicada) chegou a acompanhar a 

famigerada inspeção. Ademais, consigna-se que a Concessionária Ré não 

se dignou em apresentar nenhuma prova de que a Autora realmente 

chegou a ser notificada para exercer o seu direito ao contraditório/ampla 

defesa (como, por exemplo, a comumente apresentada “Carta ao Cliente”), 

o que, definitivamente, faz emergir o caráter genérico da tese defensiva. 

Com respaldo nos referidos argumentos, não tendo a Reclamada se 

livrado do encargo de compor o conjunto de evidências visando 

comprovar efetivamente a irregularidade supostamente constatada na UC 

da Reclamante, entendo que os débitos imputados em detrimento da 

consumidora a título de recuperação de consumo (R$ 3.916,13 e R$ 

1.439,10) não só se revelam totalmente indevidos, como também, devem 

ser desconstituídos. A fim de fortalecer toda a sucinta fundamentação 

supracitada, segue abaixo, por analogia, uma decisão proveniente do 

TJRS: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AVARIA DO MEDIDOR NÃO 

COMPROVADA. AUSÊNCIA DO TERMO DE OCORRENCIA DE INSPEÇÃO 

OU DE QUALQUER DOCUMENTO A EVIDENCIAR FRAUDE NO MEDIDOR. 

DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008395873 RS, Relator: Ana 

Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda 

Turma Recursal Cível).”. (Destaquei). - Do dano moral: Já no que se refere 

à pretensão indenizatória (danos morais) almejada pela Demandante, 

entendo que a mesma, com a devida vênia, não reivindica a guarida 

jurisdicional. Apesar de a parte Autora ter ventilado que, há algum tempo, 

vem “sofrendo” com faturas abusivas cobradas pela Concessionária de 

Energia, entendo que tais argumentos não restaram devidamente 

comprovados. In casu, a própria Reclamante reconheceu ter realizado 

vistorias para verificar eventual fuga de energia, no entanto, que foi 

atestada a regularidade da fiação elétrica de sua residência. Outrossim, 

não se pode olvidar que, no período correspondente ao inadimplemento da 

Reclamante (outubro a dezembro/2017; janeiro a maio/2018; setembro e 

outubro/2018), foi devidamente registrada a leitura do equipamento 

medidor (conforme consta do “Histórico de Consumos” anexo à defesa), o 

que, conseguintemente, apenas fortalece o entendimento deste juízo de 

que o consumo aferido no referido período não se encontra maculado e 

ainda, reflete apenas o serviço usufruído pela Demandante. Não 

subsistem dúvidas de que os débitos existentes em nome da Reclamante 

(com exceção daqueles apurados a título de recuperação de receita) são 

pretéritos, no entanto, o fato é que a própria Reclamante reconheceu que 

a suspensão do fornecimento de energia é proveniente do seu 

inadimplemento, o que, a meu ver, demonstra que a mesma detinha prévio 

conhecimento acerca das consequências da referida situação. De suma 

importância registrar que, ainda que o fornecimento de energia elétrica se 
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trate de um serviço essencial, o fato do vínculo existente entre as partes 

se tratar de uma relação de consumo exige que a Reclamante (na 

condição de consumidora), ao menos, se responsabilize pela 

contraprestação devida à Concessionária de Energia (artigo 3º, § 2º, do 

CDC). Portanto, considerando que a Reclamante se quedou silente em 

apresentar a este juízo qualquer prova de que ao menos as faturas 

“atuais” se encontram devidamente amortizadas, tenho plena convicção 

de que tanto a suspensão do fornecimento de energia da UC quanto os 

apontamentos restritivos efetivados em face da Autora refletem 

unicamente o exercício regular do direito de credora da concessionária, 

não havendo de ser cogitada a prática de qualquer ato ilícito (artigo 188, I, 

do Código Civil). Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, uma decisão 

oriunda do TJRS: “RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

SUSPENSÃO DO SERVIÇO. CORTE DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE 

FATURAS. ACÚMULO DE DÉBITOS QUE ENSEJARAM A RESCISÃO DO 

CONTRATO. SUSPENSÃO DEVIDA. AGIR LICITO DA RÉ. DANOS MORAIS 

INOCORRENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007211915 RS, Relator: Ana 

Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 13/12/2017, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

15/12/2017).”. (Destaquei). - Da oferta de parcelamento: Por fim, no que 

diz respeito à oferta de parcelamento apresentada pela Demandante (a 

qual foi elencada como um dos pedidos da petição inicial), presume-se que 

a mesma não foi aceita, pois, não bastasse o fato das partes não terem 

formalizado nenhum acordo em sessão conciliatória, a Concessionária de 

Energia não teceu absolutamente nenhuma consideração sobre a 

mencionada “oferta” em sua defesa. Dispositivo: Diante de todo o exposto, 

rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, apenas para DECLARAR a 

inexigibilidade das faturas apuradas indevidamente a título de recuperação 

de consumo (R$ 3.916,13 e R$ 1.439,10), bem como, para DETERMINAR 

que a Reclamada promova o cancelamento das mesmas junto aos seus 

sistemas, não havendo de se falar em qualquer condenação a título de 

danos morais ou como compelir a Concessionária a se abster de 

interromper os seus serviços (principalmente diante da flagrante e 

incontroversa situação de inadimplência em que se encontra a 

consumidora). Por fim, REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao Id. 

nº 26039663, no entanto, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça 

em favor da Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

13 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018235-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIZA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE MARA MORAES SILVA OAB - MT27655/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1018235-48.2019.8.11.0002 Reclamante: Mariliza Catarina da 

Silva Reclamada: VIVO S/A. (Telefônica Brasil S/A.) SENTENÇA Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e decido. Das preliminares: - Da necessária 

designação de audiência de instrução e julgamento: Apesar de a 

Reclamada ter postulado em sua defesa pela designação de uma 

audiência de instrução e julgamento (visando tomar o depoimento pessoal 

da parte Reclamante), revela-se tempestivo lembrar à mesma que cabe 

unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual requerimento 

de prova (artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os documentos 

colacionados aos autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, não havendo necessidade de ser produzida 

qualquer prova adicional. Outrossim, no que se refere às alegações 

inerentes ao expressivo número de demandas tendo por objeto supostas 

fraudes, as quais, possivelmente, podem ser provenientes de uma 

captação ilícita de clientes, entendo que a empresa de telefonia Ré detém 

totais condições financeiras e técnicas para elaborar um dossiê idôneo 

(munido das provas relacionadas à alegada infração disciplinar da patrona 

responsável pelo ajuizamento da presente lide) para, consequentemente, 

acionar as autoridades competentes. Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. - Da impossibilidade de inversão do ônus da prova: Ainda em 

caráter preliminar, a Reclamada sustentou que as alegações 

apresentadas pela Reclamante não detêm verossimilhança, pois, a relação 

jurídica outrora firmada entre as partes transcorreu normalmente até que a 

consumidora, sem qualquer justificativa, deixou de honrar os pagamentos 

que se faziam necessários. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, a Reclamada pugnou para que fosse reconhecida a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova. Não obstante os 

argumentos ventilados pela empresa Ré, tenho que os mesmos devem ser 

rejeitados, pois, além de a inversão do ônus da prova se tratar de um 

direito básico inerente a pessoa de todo e qualquer consumidor (artigo 6º, 

VIII, do CDC), a empresa de telefonia não apresentou absolutamente 

nenhuma prova no intuito de retirar o alicerce da condição de 

hipossuficiência técnica e financeira da Demandante. Ante o exposto, 

rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de consulta extraída no balcão 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito: Por fim, a Reclamada sustentou como 

matéria preliminar que a Reclamante deixou de apresentar a consulta que 

realizou nos Órgãos de Proteção ao Crédito, limitando-se a apresentar um 

documento obtido por meio de convênio com tais órgãos, impossibilitando a 

verificação da veracidade. Destarte, a empresa Ré postulou para que a 

parte Autora fosse intimada a emendar a sua inicial, a fim de trazer ao 

processo uma consulta restritiva extraída no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, sob pena de indeferimento de sua manifestação e, 

consequentemente, extinção dos autos. Em que pesem as considerações 

ventiladas pela Reclamada, entendo que as mesmas devem ser igualmente 

repelidas, pois, os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo nenhum 

defeito ou irregularidade capaz de comprometer a apreciação do mérito da 

lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A Reclamante 

esclareceu na petição inicial que foi negativada a pedido da Reclamada, 

em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida representada 

pelo valor de R$ 138,00. No entanto, a Autora informou que desconhece 

os motivos ensejadores do referido apontamento, pois, além de não dever 

nada à Operadora de Telefonia, inexiste liame entre as partes capaz de 

relativizar eventual negócio jurídico. Por entender que foi negativada 

indevidamente e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de 

ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a 

regularidade da contratação dos seus serviços (habilitação da linha 

telefônica nº 65-9-9946-8952), bem como, que em decorrência do 

inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito 

de credora, não havendo de se falar em irregularidade do apontamento 

restritivo ou ainda, na existência de danos morais indenizáveis. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do Código do Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Embora a Reclamante tenha ventilado 

considerações no intuito de induzir este juízo a acreditar que não havia 

nenhum vínculo entre as partes, entendo que os esclarecimentos e, 
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principalmente, as provas apresentadas pela Reclamada retiraram 

completamente o alicerce da petição inicial. In casu, a relação jurídica 

outrora estabelecida entre os litigantes restou devidamente comprovada, 

pois, a Reclamada apresentou em juízo a cópia de instrumentos 

contratuais (“Termos de Adesão e Contratação de Serviços SMP” e 

“Contratos de Permanência por Benefício”) devidamente assinados pela 

Reclamante, bem como, a cópia dos documentos pessoais (CTPS; Cédula 

de Identidade e CPF) apresentados no momento da contratação e ainda, 

um “Relatório” correspondente às chamadas realizadas. Ademais, 

oportuno consignar que, segundo informações extraídas das telas 

sistêmicas colacionadas ao corpo da contestação (cuja idoneidade 

somente está sendo levada em consideração por este juízo em 

decorrência dos documentos alhures mencionados), foram registrados 

pagamentos das faturas referentes aos meses de novembro/2014, 

janeiro/2015, fevereiro/2015, março/2015 e abril/2015, ou seja, um 

comportamento que, definitivamente, não condiz com o perfil de um 

fraudador. Já no que se refere à origem da dívida debatida nos presentes 

autos, entendo que a mesma restou esclarecida. Inobstante tivesse 

habilitado uma linha telefônica em seu nome (o que, reitero, restou 

comprovado por meio de instrumentos contratuais devidamente 

assinados), as mencionadas telas sistêmicas igualmente evidenciaram que 

a Postulante se quedou inerte em honrar o pagamento das faturas 

referentes aos meses de maio a julho/2015, motivo pelo qual, entendo que 

restou devidamente justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Com o protocolo da contestação, tenho que cabia 

à Reclamante ter rechaçado de forma específica todos os argumentos e 

documentos apresentados pela Reclamada, ônus este do qual não se 

desincumbiu, pois, deixou transcorrer in albis o prazo para protocolar a 

impugnação, transmutando o seu silêncio em aquiescência tácita com toda 

a tese defensiva. Portanto, em havendo débitos pendentes, bem como, 

não tendo sido apresentada pela Postulante qualquer prova indicando a 

devida contraprestação pelos serviços comprovadamente contratados e 

usufruídos (conforme consta do relatório de chamadas), entendo que a 

restrição creditícia debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular 

do direito de credora da Reclamada, não havendo de se falar em falha na 

prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe 

imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim 

de corroborar toda a fundamentação supramencionada, segue abaixo 

colacionada, por analogia, uma decisão proveniente do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - VÍNCULO JURÍDICO 

COMPROVADO - FATURAS INADIMPLIDAS - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. No caso de ação declaratória de 

inexistência de débito, é ônus do credor comprovar o vínculo jurídico 

celebrado entre as partes, vez que se trata de prova negativa. 

Considerando que a demandada juntou aos autos as respectivas faturas 

referentes aos serviços utilizados pela consumidora, demonstrando a 

relação jurídica, documentos esses que não foram impugnados 

especificamente pela parte contrária, não há que se falar em indenização. 

A conduta da empresa de telefonia, consistente na cobrança e inscrição 

do nome da demandante nos cadastros restritivos mostra-se lícita, 

representando exercício regular de direito. (TJ-MG - AC: 

10000190997999001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de 

Julgamento: 17/12/19, Data de Publicação: 20/01/2020).”. (Destaquei). Com 

respaldo em toda a fundamentação exarada no presente decisum, 

considerando que a Reclamada logrou êxito em comprovar a existência de 

fatos que impedem o reconhecimento do direito reivindicado pela 

Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho resta prejudicado o 

acolhimento das pretensões submetidas à apreciação deste juízo, sejam 

elas de cunho declaratório ou indenizatório. - Da litigância de má-fé: Da 

exegese de tudo o que fora debatido nos autos, bem como, considerando 

o acervo probatório apresentado pela Reclamada, tenho que a parte 

Autora, intencionalmente (ciente da existência do vínculo com a empresa 

ré e ainda, de que subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade 

dos fatos no flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, 

consequentemente, auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. 

Oportuno transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 136 do 

FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em 

condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e 

indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. A prática 

incorrida pela Reclamante demonstrou uma atitude de deslealdade 

processual, caracterizando-se a manifestação inaugural como sendo a 

materialização de sua má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é 

o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da efetiva 

prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente 

combatidas. Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca 

do vínculo existente entre as partes (instrumentos contratuais assinados e 

documentos de identificação pessoal), possivelmente seria condenada em 

danos morais, causando um locupletamento ilícito em favor da Reclamante, 

o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de Defesa do 

Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. No 

entanto, de forma diversa do que quis fazer prevalecer a Reclamada, 

tenho que a má-fé não deve ser estendida à patrona da Reclamante, pois, 

não foram apresentadas provas de que a causídica tenha participado 

decisivamente da distorção da realidade dos fatos. - Do pedido 

contraposto: Por derradeiro, no que concerne ao pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada, entendo que o mesmo merece ser acolhido. 

Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a 

reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu 

favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos 

fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). Consoante 

alhures mencionado, considerando que a Reclamante não apresentou nos 

presentes autos nenhum comprovante de que as pendências vencidas 

nos meses de maio a julho/2015 chegaram a ser devidamente quitadas, 

tenho que assiste à empresa de telefonia Ré o direito de reivindicar o 

pagamento do crédito que lhe é devido, o qual, por sua vez, é 

representado pelo montante de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no 

tocante ao mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO a Reclamante ao 

pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo pagamento. 

Outrossim, CONDENO a Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO a 

Reclamante ao pagamento da importância de R$ 138,00 (cento e trinta e 

oito reais), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos 

contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43do STJ), ou seja, a 

data de vencimento da dívida (10/06/2015). Por fim, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015), no entanto, consigno que a gratuidade não afasta a 

condenação proveniente da sua litigância de má-fé (artigo 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 13 de fevereiro 

de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019429-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA CANAVARROS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1019429-83.2019.8.11.0002 Reclamante: Vera Lúcia de Souza 

Canavarros Reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, não obstante a parte Autora, em 

sede de impugnação, tenha postulado pela designação de uma audiência 

de instrução e julgamento, revela-se tempestivo alvitrar à mesma que cabe 

unicamente ao julgador examinar a pertinência de eventual requerimento 

de prova (artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os documentos 

colacionados aos autos se revelam mais do que suficientes para auxiliar 

este juízo na formação do convencimento, não havendo necessidade de 

ser produzida qualquer prova adicional. A fim de corroborar a sucinta 

fundamentação acima mencionada, cumpre fazer menção, por analogia, a 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA 

INOCORRENTE. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe decidir 

sobre a necessidade ou não de sua produção. (...). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078624210, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 

26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, INDEFIRO o pedido formulado pela 

Reclamante e, consequentemente, delibero por julgar antecipadamente a 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Do 

mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial ser cliente da 

Reclamada, bem como, que detém a titularidade da UC nº 6/946920-6. A 

Autora relatou que, em razão de ter recebido um TOI (correspondente a 

uma recuperação de consumo do período de 07 a 11/2018), bem como, 

por não concordar com a cobrança dos valores de R$ 241,44 (fatura 

vencida em 16/02/2019); R$ 366,64 (fatura vencida em 16/03/2019); R$ 

283,85 (fatura vencida em 16/04/2019) e ainda, R$ 1.209,11 (apurado a 

título de recuperação de consumo), diligenciou até o PROCON para 

formalizar a sua reclamação, contudo, segundo defesa apresentada pela 

Reclamada, a Concessionária estaria apenas exercendo o seu direito de 

cobrança. A Postulante relatou que os valores que lhe estão sendo 

cobrados destoam da sua média de consumo, bem como, que está sendo 

duplamente punida pela negativação de seu nome e pelo corte de energia 

de sua residência. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

presente demanda almejando não só a condenação da Concessionária ao 

pagamento de uma verba indenizatória, como também, que as faturas 

discutidas nos autos sejam “enquadradas” na sua média de consumo. Em 

sede de contestação, a Reclamada esclareceu que foi realizada uma 

vistoria/inspeção na Unidade Consumidora da Reclamante e, na 

oportunidade, foi detectada a existência de uma irregularidade externa no 

equipamento medidor que, por sua vez, estava alterando a leitura do 

consumo de energia para menor, tanto é que nos meses de julho a 

novembro/2018 o consumo de energia (kWh) estava zerado. A Postulada 

destacou que, após a regularização da irregularidade, houve notória 

alteração na média do consumo, motivo pelo qual, defende a regularidade 

da cobrança da fatura apurada a título de recuperação de consumo (R$ 

1.209,11). A Concessionária teceu algumas considerações acerca da 

regularidade do procedimento, bem como, sobre a legalidade de seus atos 

e ainda, que independentemente da autoria da irregularidade, a única 

beneficiada foi a própria consumidora. A Demandada ressaltou que não 

houve suspensão no fornecimento de energia, tampouco a negativação da 

Reclamante pela cobrança decorrente da irregularidade (recuperação de 

consumo), motivo pelo qual, entende que inexistem danos morais a serem 

indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

postulou pela improcedência da lide. Inicialmente, extrai-se da decisão 

vinculada ao Id. nº 27156778 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do 

Código do Consumidor, a MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus 

da prova em favor da Reclamante. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o 

acervo documental protocolizado nos presentes autos, tenho que o direito 

não milita em favor das pretensões inaugurais. Da exegese das normas 

previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em havendo “indício” de 

procedimento irregular, a distribuidora de energia tem o dever de adotar as 

providências necessárias para sua caracterização e, consequentemente, 

apuração do consumo não faturado ou ainda, faturado a menor (artigo 

129). Consoante se extrai das provas que instruíram a inicial, bem como, 

àquelas colacionadas ao corpo da contestação, restou demonstrando 

que, na data de 06/12/2018, os funcionários da Reclamada diligenciaram 

até o endereço correspondente à UC da Reclamante para fins de realizar 

uma inspeção e, na oportunidade, detectaram uma irregularidade externa 

no equipamento medidor de energia, qual seja, “Desvio de energia no ramal 

de entrada”. Ademais, segundo consta dos esclarecimentos consignados 

na defesa, tem-se que a referida anormalidade estaria acarretando um 

faturamento inferior ao correto, ou seja, em outras palavras, a Reclamante 

estava sendo beneficiada pelo registro de um consumo de energia inferior 

ao que realmente estava sendo consumido. A meu ver, as considerações 

defensivas detêm credibilidade, pois, a irregularidade supracitada foi 

comprovada não só por intermédio de um “Termo de Ocorrência e 

Inspeção” (artigo 129, § 1º, I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL) 

elaborado pelos prepostos responsáveis pela vistoria, como também, por 

registros fotográficos (artigo 129, § 1º, V, “b”, da Resolução nº 414/2010 

da ANEEL), os quais, por sua vez, foram apresentados nestes autos pela 

própria Demandante. Outrossim, consigno que as provas supracitadas se 

revelam suficientes para comprovar a irregularidade que estava 

maculando o equipamento de medição da UC, tanto é que, na data em que 

a inspeção foi realizada (06/12/2018), os prepostos da Concessionária 

promoveram a normalização da Unidade Consumidora (informação 

devidamente registrada no TOI anexado ao Id. 27145922). Consoante pode 

ser visualizado no “Histórico de Consumo” anexo à exordial (Id. nº 

27145934), no período de julho a novembro/2018 não foi medido 

absolutamente nenhum consumo de energia na Unidade Consumidora, 

muito embora a Reclamante continuasse a residir no imóvel, o que, 

definitivamente, fortalece o entendimento de que o equipamento de 

medição estava com um vício. Não se pode olvidar que, após a 

normalização da UC (ou seja, a partir de dezembro/2018), o consumo de 

energia não só voltou a ser medido normalmente, como também, 

apresentou um aumento se comparado aos meses anteriores ao início da 

anormalidade (julho/2018), razão pela qual, não subsistem dúvidas de que 

a Reclamante, ainda que de forma involuntária, estava sendo beneficiada 

pela ausência de aferição da energia que realmente estava sendo 

consumida. Data máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, 

entendo que foram ventiladas considerações totalmente inócuas para 

comprometer a credibilidade da tese defensiva, motivo pelo qual, as 

mesmas devem ser repelidas. Resguardado por toda a fundamentação 

exarada no presente decisum, entendo que não há como reconhecer 

qualquer abusividade na cobrança realizada pela Reclamada (a título de 

“Recuperação de Consumo”), pois, restou comprovada não só a 

irregularidade que estava acometendo a regular aferição do consumo de 

energia pelo equipamento medidor existente na UC (fotos e TOI), como 

também, que a consumidora restou devidamente notificada acerca da 

recuperação do consumo (conforme documentos anexos à inicial) e ainda, 

que após a regularização do vício, a UC passou a aferir normalmente o 

consumo da energia pela Reclamante (o que, até então, não vinha sendo 

feito). No intuito de resguardar as explanações supramencionadas, 

seguem colacionadas, por analogia, algumas jurisprudências pátrias: 

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA 

– ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE 

CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – FOTOS QUE COMPROVAM A 

IRREGULARIDADE O DESVIO DE ENERGIA – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR 

IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são suficientes 

para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação do desvio da 

energia. O registro fotográfico em anexo na contestação, na forma que 

preleciona o artigo 129, §1º, inciso V, alínea “b”, da Resolução nº. 

414/2010 da ANEEL confirmam a irregularidade da unidade consumidora, 

onde é possível identificar facilmente o desvio realizado diretamente na 

fiação de baixa tensão. Não há que se falar em realização de perícia, 

tendo em vista que o registro fotográfico, como dito, demonstra de forma 

clara o desvio. Recurso conhecido e provido para reforma da sentença de 

procedência para julgar improcedente a ação. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 200121220158110007/2016, Relator: Dr. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 14/09/2016).”. 
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(Destaquei). “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/ pedido de 

tutela antecipada – Débitos apurados após lavratura de Termos de 

Ocorrência de Irregularidade (TOI) - Existência de demonstração, pela ré, 

de que de fato houve irregularidade na medição do consumo, pois além do 

TOI, foi lavrado boletim de ocorrência em que constatada por autoridade 

policial a manipulação do relógio medidor, com a decretação de prisão em 

flagrante do autor, quando tentava se evadir do local - Existência de 

demonstrativo de consumo que dá conta do aumento considerável do 

consumo de energia elétrica do imóvel após a troca do relógio medidor - 

Caracterização de degrau de consumo - Legitimidade de cobrança de 

diferenças não faturadas – (...) – R. sentença monocrática mantida – 

R e c u r s o  i m p r o v i d o .  ( T J - S P  1 0 0 0 4 5 9 2 1 2 0 1 8 8 2 6 0 0 7 7  S P 

1000459-21.2018.8.26.0077, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 

02/07/2018, 31ª Câmara de Direito Privado).”. (Destaquei). Tendo em vista 

o conjunto de provas apresentado nos autos, entendo que, além de não 

ter sido devidamente comprovada qualquer falha ou defeito na prestação 

dos serviços da Concessionária de Energia (artigo 14, § 3º, I, do Código 

do Consumidor), a cobrança da fatura apurada a título de “Recuperação 

de Consumo” refletiu apenas o exercício regular do direito de credora da 

Reclamada (artigo 188, I, do Código Civil), não havendo como lhe ser 

imputada a prática de qualquer ato ilícito. - Da pretensão revisional: 

Conforme pode ser visualizado na exposição fática inaugural, a 

Reclamante externou a sua irresignação no tocante aos valores cobrados 

nas faturas de 01/2019 (R$ 241,44), 02/2019 (R$ 366,64) e 03/2019 (R$ 

283,85), tanto é que, dentre seus pedidos, pugnou para que as mesmas 

fossem enquadradas na média de consumo da UC. Não obstante a 

pretensão revisional supracitada, tenho que a mesma não possui 

absolutamente nenhum fundamento, pois, a Reclamante limitou-se a 

discordar dos valores que lhe foram cobrados. Consigna-se que, 

consoante alhures mencionado, a irregularidade que estava 

comprometendo a correta aferição do consumo de energia da UC foi 

devidamente solucionada em dezembro/2018 (conforme consta do TOI 

anexo à inicial), tanto é que, posteriormente, passou a ser registrado um 

expressivo aumento no consumo da energia se comparado aos meses 

anteriores (destacando-se que, de julho a novembro/2018, sequer houve 

registro de consumo de energia, mesmo a Reclamante estando a residir no 

local). Ademais, segundo restou pontuado pela Reclamada (e que pode 

ser facilmente visualizado no “Histórico de Contas” protocolizado junto à 

defesa), na data de 10/12/2019 a Reclamante aderiu a um parcelamento 

para fins de liquidar alguns débitos que se encontravam pendentes de 

pagamento, dentre eles, justamente àqueles vencidos nos meses de 01 a 

03/2019. Francamente, o fato de a Reclamante ter efetuado o pagamento 

das dívidas que, originalmente, se almejada o refaturamento, apenas 

fortalece o entendimento deste juízo de que a presente demanda não 

passa de uma aventura jurídica. Logo, considerando que a Reclamante 

não apresentou provas minimamente idôneas acerca de qualquer 

irregularidade nas faturas referentes aos meses de janeiro a março/2019 

(tanto é que, após o ajuizamento da lide, fez um acordo para regularizar a 

situação de inadimplemento em que as mesmas se encontravam), reitero 

que a pretensão de refaturamento não reivindica a guarida jurisdicional. - 

Do dano moral: Já no que se refere à pretensão indenizatória (danos 

morais) almejada pela parte Autora, entendo que a mesma igualmente não 

detém nenhum respaldo. Não bastasse a irrefutável regularidade da fatura 

apurada a título de recuperação de consumo, consigna-se que a 

Reclamante não apresentou nestes autos nenhuma prova de que o seu 

nome chegou a ser encaminhado aos Órgãos de Proteção ao Crédito. 

Ademais, no que se refere a alegação de suspensão do fornecimento de 

energia da UC, entendo que os ambíguos argumentos apresentados pela 

Demandante não possuem verossimilhança. O fato da Reclamante não ter 

informado pontualmente a data em que foi realizada a suposta interrupção 

dos serviços de energia apenas fortalece a tese apresentada pela 

Reclamada, ou seja, de que a famigerada suspensão se cinge àquela 

ocorrida em 16/08/2019, motivada por uma situação de inadimplemento de 

faturas (conforme informações registradas no documento “Ordens de 

Serviço”, anexo à defesa). Pois bem, extrai-se das faturas anexas ao Id. 

nº 27145930 (protocoladas com a inicial) que a Reclamante vinha sendo 

mensalmente notificada acerca do vencimento de algumas faturas, dentre 

elas novembro/2017; março a maio/2018; janeiro e fevereiro 2019 

(informações retiradas da fatura correspondente a março/2019). 

Considerando que, segundo o “Histórico de Contas” apresentado pela 

Reclamada, apenas as faturas de janeiro e fevereiro/2019 foram objeto de 

uma renegociação/parcelamento (tanto é que consta registro de 

pagamento em 10/12/2019), tenho absoluta convicção de que a última 

suspensão do fornecimento de energia da UC da Reclamante (ocorrida em 

agosto/2019) ocorreu de forma legítima (haja vista que a consumidora 

vinha sendo constantemente reavisada do vencimento de suas dívidas), 

fruto do exercício regular do direito de credora da Concessionária Ré. 

Destarte, em não se fazendo concomitantemente presentes os requisitos 

inerentes à configuração da responsabilidade civil, entendo que o pleito 

indenizatório deve ser refutado. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Por fim, 

REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 27156778. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 14 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011529-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1011529-49.2019.8.11.0002 Reclamante: Eliane Cristina de 

Oliveira Proença Reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. Das 

preliminares: - Da incompetência do Juizado Especial: Preliminarmente, a 

Reclamada sustentou a necessidade de ser realizada uma prova pericial 

técnica nas instalações elétricas do imóvel da Reclamante. No entanto, por 

entender que a complexidade da referida prova não está em harmonia com 

os princípios norteadores do Juizado Especial Cível, a Concessionária Ré 

postulou para que a demanda fosse extinta por inadmissibilidade do 

procedimento sumaríssimo. Não obstante as considerações apresentadas 

pela Reclamada, tenho que as mesmas não comportam acolhimento, pois, 

os documentos colacionados aos autos se revelam mais do que 

suficientes para fins auxiliar este juízo na formação do convencimento, 

não havendo necessidade de ser produzida qualquer prova adicional. 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da carência de ação – Falta 

de interesse de agir: Ainda como matéria preliminar, a Reclamada 

sustentou que em nenhum momento a Reclamante apontou qualquer 

irregularidade/ilegalidade quanto à prestação dos seus serviços, 

limitando-se apenas a discordar dos valores cobrados em suas faturas. 

Desta feita, por entender que a Reclamante não detém interesse de agir, a 

Reclamada pugnou para que o processo fosse extinto sem julgamento do 

mérito. Com a devida vênia aos argumentos acima mencionados, tenho 

que os mesmos devem ser igualmente refutados. A meu ver, haverá o 

interesse processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e 

necessária para a análise do direito do interessado, independentemente 

de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional (procedência ou 
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improcedência). Logo, se a Reclamante entende que as faturas cobradas 

pela Concessionária Ré destoam do seu consumo regular, bem como, que 

a suspensão do fornecimento de energia de sua UC, além de ter ocorrido 

sem qualquer aviso prévio, lhe proporcionou prejuízos de ordem moral, 

entendo que a mesma possui não só o interesse, como também, a 

legitimidade para reivindicar a tutela jurisdicional (artigo 17 do CPC/2015). 

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A Reclamante 

esclareceu na petição inicial que detém a titularidade da UC nº 6/729071-1, 

bem como, que sempre honrou o pagamento de suas faturas. No entanto, 

a Autora relatou que, a partir de setembro/2018, suas faturas tiveram uma 

alta expressiva e ainda, não refletiam o real consumo de seu imóvel, pois, 

moram apenas 03 pessoas no local e os móveis existentes não se 

prestam a ocasionar o consumo indicado pela Reclamada. A Postulante 

destacou que, apesar de ter tentado solucionar a questão por intermédio 

do PROCON, não obteve êxito. A Reclamante alegou que, em decorrência 

dos valores cobrados pela Concessionária, acabou por inadimplir as 

faturas dos meses 07 e 08/2019, motivo pelo qual, sem qualquer aviso 

prévio, a Reclamada suspendeu o fornecimento de energia de sua UC. A 

Demandante relatou que, apesar de ter realizado o pagamento da fatura 

de 07/2019, a Reclamada condicionou o restabelecimento do serviço à 

quitação do débito de 08/2019. Por entender que os fatos acima lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda almejando não só o restabelecimento dos serviços, como 

também, a adequação das faturas para o real valor de consumo e ainda, a 

condenação da Ré ao pagamento de uma verba indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou que os 

faturamentos originados das faturas questionadas nos autos decorreram 

do efetivo consumo de energia da Reclamante (de acordo com a leitura 

realizada no medidor), não havendo nenhuma abusividade ou 

irregularidade, bem como, teceu algumas considerações acerca da 

responsabilidade do cliente por suas instalações elétricas e ainda, sobre 

os fatores que podem ensejar um aumento no consumo de energia. A 

Reclamada esclareceu que a suspensão do fornecimento de energia 

decorreu do inadimplemento da fatura do mês 07/2019 (a qual somente foi 

paga em 19/08/2019, ou seja, com 34 dias de atraso), bem como, que a 

Reclamante restou devidamente notificada acerca da possibilidade de 

suspensão na fatura de 08/2019, motivo pelo qual, entende que inexistem 

danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

extrai-se da decisão vinculada ao Id. nº 23208151 que, em consonância 

com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. Juíza Togada DEFERIU em favor da 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o direito milita 

parcialmente em favor das pretensões inaugurais, conforme será 

devidamente fundamentado. - Da pretensão de refaturamento/adequação 

das faturas: No que se refere à pretensão da Reclamante em obter o 

refaturamento de suas faturas para o “real valor de consumo” de sua 

Unidade Consumidora, entendo que a mesma não comporta acolhimento. 

Da exegese do “Histórico de Consumo” apresentado pela Reclamada 

(documento anexo à contestação), verifica-se a facilmente que na maioria 

dos meses houve a confirmação de leitura do equipamento medidor de 

energia, o que, por si só, se revela um considerável indício de que o 

consumo estava sendo aferido corretamente. Tendo em vista que, 

segundo consta da exposição fática da inicial, a irresignação da 

Reclamante (referente a cobrança de faturas abusivas) teve início no mês 

09/2018, este juízo tomou a liberdade de calcular a média do consumo de 

energia da UC de 09/2018 a 09/2019 (data em que a demanda foi 

proposta) e, como resultado, encontrou a média mensal de 502,92 kWh. 

No entanto, no que se refere a média do consumo de energia dos 13 

meses anteriores ao início das cobranças “expressivas” (ou seja, de 

08/2017 a 08/2018), este juízo constatou que a média mensal era de 

565,07 kWh, ou seja, era superior ao período questionado pela 

Demandante, o que, com a devida vênia, demonstra que o inconformismo 

inaugural carece de fundamento. No intuito de complementar a explanação 

supra, de suma relevância consignar que, segundo consta da 

manifestação e prova anexa ao Id. 26971484, o equipamento medidor da 

UC da Reclamante foi submetido a uma perícia junto ao IPEM-MT (Instituto 

de Pesos e Medidas de Mato Grosso), ou seja, um órgão credenciado pelo 

INMETRO (o que, a meu ver, data vênia, compromete o inconformismo da 

Autora por não ter participado da vistoria), e, como resultado, foi atestada 

a APROVAÇÃO do equipamento, o que, a meu ver, demonstra que a 

aferição do consumo de energia está sendo feita de forma regular 

(refletindo exatamente o que vem sendo usufruído pela Reclamante), não 

havendo como ser reconhecida qualquer falha na prestação dos serviços 

por parte da Concessionária de Energia (artigo 14, § 3º, I, do CDC). 

Portanto, restando devidamente comprovado que houve registro de 

“Leitura confirmada”, bem como, que não há nenhuma irregularidade 

maculando o equipamento medidor existente na UC, entendo que o simples 

fato de eventualmente ser apurado um aumento no consumo de energia 

não se revela motivo suficiente para atribuir qualquer irregularidade nas 

cobranças perpetradas pela Concessionária Ré, motivo pelo qual, entendo 

que a pretensão inaugural de refaturamento não reivindica a guarida 

jurisdicional. Visando corroborar toda a fundamentação até então exarada 

no presente decisum, segue abaixo, por analogia, uma decisão 

proveniente do TJRJ: “APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS EXCESSIVAS APÓS A 

TROCA DO RELÓGIO MEDIDOR DE CONSUMO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. Laudo pericial 

que atesta a regularidade do medidor instalado na residência da autora. 

Cobranças realizadas de acordo com o consumo médio mensal estimado. 

2. Inexistência de falha na prestação do serviço da ré. Cobranças 

efetuadas no exercício regular de direito. (...). 4. Manutenção da sentença. 

5. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 

00539070720098190021, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, 

Data de Julgamento: 03/07/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).”. 

(Destaquei). - Do dano moral: Já no que diz respeito à pretensão 

indenizatória (a título de danos morais) almejada pela Demandante, 

entendo que a mesma comporta acolhimento. Convém registrar inicialmente 

que, embora a Concessionária de Energia tenha o direito de promover a 

suspensão do fornecimento dos seus serviços em caso de eventual 

inadimplemento do titular da Unidade Consumidora (artigo 172, I, da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL), o procedimento em questão deve 

obrigatoriamente ser precedido da competente notificação. No que se 

refere à mencionada notificação, oportuno transcrever o que resta 

disposto no artigo 173, I, “b”, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL: “Art. 

173. Para a notificação de suspensão do fornecimento à unidade 

consumidora, prevista na seção III deste Capítulo, a distribuidora deve 

observar as seguintes condições: I – a notificação seja escrita, específica 

e com entrega comprovada ou, alternativamente, impressa em destaque 

na fatura, com antecedência mínima de: (Redação dada pela REN ANEEL 

479, de 03.04.2012) (...) b) 15 (quinze) dias, nos casos de 

inadimplemento.”. (Destaquei). In casu, conforme se extrai das 

informações registradas na fatura correspondente ao mês 08/2019 

(documento anexo à defesa), a Reclamante foi devidamente 

notificada/cientificada que a fatura do mês anterior (07/2019) se 

encontrava em atraso, bem como, que débitos anteriores, “já reavisados” 

(o que não é o caso desta lide), poderiam ensejar a suspensão do 

fornecimento de energia da UC. Inobstante a Reclamada tenha promovido 

a regular notificação da consumidora, tenho plena convicção de que a 

Concessionária não respeitou o prazo mínimo previsto pelo referido artigo 

173, I, b da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Da exegese do “Histórico 

de Contas do Cliente” apresentado pela Reclamada (documento anexo à 

contestação), extrai-se que a fatura correspondente ao mês 08/2019 

(cujo vencimento estava originalmente previsto para 16/08/2019) foi 

apresentada à Reclamante na data de 09/08/2019, ou seja, nos termos do 

dispositivo regulador alhures mencionado, caso eventualmente o 

inadimplemento da fatura referente a julho/2019 viesse a persistir, a 

energia da UC somente poderia ser suspensa a partir de 24/08/2019 (após 

o decurso do prazo mínimo de 15 dias). No entanto, conforme pode ser 

visualizado no histórico de “Ordens de Serviço” apresentado pela 

Reclamada, a ordem de suspensão do fornecimento de energia foi 

executada na data de 19/08/2019, ou seja, antes do decurso do prazo 

mínimo previsto pela legislação setorial, restado mais do que evidente a 

falha na prestação dos serviços da Concessionária Ré. Ainda que tente 

se eximir de suas responsabilidades, cumpre ressaltar que, em se 

tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo 

(na qual as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas 

pelo princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os 

riscos do seu negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as 

medidas preventivas que se fizessem necessárias para evitar que 

consumidores com a Reclamante viessem a ser prejudicados. Portanto, 

considerando que a suspensão do fornecimento de energia para a UC da 

Reclamante não respeitou o prazo mínimo previsto pelo artigo 173, I, b, da 
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Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tenho que o procedimento incorrido 

pela Reclamada não só se revelou totalmente ilícito (artigo 186 do Código 

Civil), como também, fez emergir flagrante desrespeito com à pessoa da 

consumidora (pois, a mesma se viu injustamente privada da utilização de 

um serviço essencial), motivo pelo qual, entendo que a Concessionária Ré 

deve ser responsabilizada. No que concerne à reparação do dano, por se 

tratar de uma relação consumerista, incide a responsabilidade civil 

objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento 

culpa. O Código do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não 

há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, haja vista que, reitero, mesmo não tendo decorrido o prazo 

legal de 15 dias previsto pelo artigo 173, I, b, da Resolução nº 414/2010 da 

ANEEL, a consumidora foi compelida a amargar a suspensão indevida do 

fornecimento da energia destinada à sua residência. No intuito de 

corroborar toda a fundamentação exarada no presente decisum, segue 

abaixo, por analogia, um julgado contemplado pela Turma Recursal Única 

do Estado de Mato Grosso: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA PAGA EM ATRASO. 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO 

SERVIÇO ESSENCIAL. DESOBEDIÊNCIA AO ARTIGO 173, I, “b”, DA 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO EVIDENCIADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

Processo nº 8011759-69.2019.811.0002. Turma Recursal Única de MT. 

Juíza Relatora: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa. Data do 

julgamento: 16/08/2019.”. (Destaquei). No que tange à prova do abalo 

moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, em se tratando 

de dano in re ipsa (presumido), todo o prejuízo imaterial suportado pela 

Demandante está intimamente concatenado a existência do dano ilícito 

praticado pela Reclamada, o qual, nesta lide, se revela incontestável. 

Nesse sentido, por analogia, segue destacada mais uma jurisprudência 

oriunda do TJRJ: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA 

ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE DÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA. QUANTIFICAÇÃO. Concessionária que 

suspendeu o fornecimento de energia elétrica da residência da autora sob 

a alegação de existência de débito. Documentos apresentados pela 

Autora que refutam as alegações da concessionária. Falha na prestação 

de serviços caracterizada. Existe dano moral a compensar, configurado in 

re ipsa, certo que ¿a indevida interrupção na prestação de serviços 

essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás natural configura dano 

moral¿ (verbete sumular nº. 192, deste E. Tribunal de Justiça). (...). 

RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 557, 

CAPUT, DO CPC. (TJ-RJ - APL: 00003191120118190023 RIO DE JANEIRO 

ITABORAI 2 VARA CIVEL, Relator: ELISABETE FILIZZOLA ASSUNCAO, 

Data de Julgamento: 05/06/2013).”. (Destaquei). Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de 

evitar o locupletamento indevido da Reclamante, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos 

morais à Reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ), bem como, acrescido de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, a serem contados a partir da citação (artigo 405 

do Código Civil), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual, não 

havendo de se falar em adequação de faturas (pois, reitero, os valores 

que vêm sendo registrados nas faturas questionadas pela Autora refletem 

o seu real consumo de energia). Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória 

vinculada ao Id. nº 23208151. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 14 de fevereiro de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017983-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PAULO DA SILVA (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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1017983-45.2019.8.11.0002 Reclamante: Osmar Paulo da Silva 

Reclamada: Telefônica Brasil S/A. (VIVO S/A.) SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Registra-se inicialmente que o valor atribuído à 

causa (R$ 207,76) não condiz com o proveito econômico almejado pelo 

Reclamante, o qual, segundo consta dos pedidos elencados na petição 

inicial, é representado pela importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Destarte, com amparo no que preconiza o artigo 292, §3º do CPC/2015, 

retifico de ofício o valor da causa para o montante de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais). Das preliminares: - Da ausência de prova mínima: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que não há suporte probatório 

mínimo acerca dos fatos constitutivos do direito perseguido pelo 

Reclamante, motivo pelo qual, postulou para que a inicial fosse indeferida 

e, conseguintemente, o processo extinto sem a resolução do mérito. Com 

a devida vênia aos argumentos ventilados pela Reclamada, entendo que 

os mesmos devem ser repelidos, pois, não se fazem presentes nenhuma 

das hipóteses passíveis de ensejar o indeferimento da inicial (artigo 330 

do CPC/2015). Outrossim, ainda que o Reclamante não tenha apresentado 

nenhum protocolo de atendimento correspondente à eventual diligência 

administrativa, não subsistem dúvidas que o cerne da lide está relacionado 

a uma possível contratação fraudulenta, motivo pelo qual, em respeito ao 

que resta disposto no artigo 6º, VIII, do CDC, entendo que cabe à empresa 

de telefonia apresentar provas (relacionadas à regularidade da 

contratação dos seus serviços) passíveis de comprometer o alicerce da 

petição inicial. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência 

de consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito: Por 

fim, a Reclamada alegou que o Reclamante deixou de apresentar a 

consulta que realizou nos Órgãos de Proteção ao Crédito, limitando-se a 

apresentar um documento obtido por meio de convênio com tais órgãos. 

Destarte, a empresa Ré postulou para que a parte Autora fosse intimada a 

emendar a sua inicial, a fim de trazer ao processo uma consulta restritiva 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de 
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indeferimento de sua manifestação e, consequentemente, extinção dos 

autos. Não obstante às considerações acima mencionadas, tenho que as 

mesmas não reivindicam a guarida deste juízo. A meu ver, os requisitos 

constantes nos artigos 319 e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente 

preenchidos, não havendo nenhum defeito ou irregularidade capaz de 

comprometer a apreciação do mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. Do Mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial 

que teve o nome negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 207,76. No entanto, 

o Autor informou que desconhece o referido débito, pois, não possui 

vínculo com a empresa de telefonia. Por entender que o apontamento 

restritivo é indevido e ainda, que tal fato lhe proporcionou prejuízos de 

ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a 

regularidade da contratação dos seus serviços (habilitação da linha nº 

65-99616-6974 no pacote “Vivo Controle”), bem como, que em 

decorrência do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu 

o seu direito de credora, não havendo de se falar na existência de danos 

morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

postulou pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a 

almejada inversão do ônus da prova. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo das pretensões inaugurais (artigo 373, II, do CPC/2015). 

Apesar de ter defendido a regularidade do vínculo com a parte Autora, 

registra-se que a empresa de telefonia Ré se limitou em colacionar ao 

corpo de sua defesa o “print” de algumas telas sistêmicas (cujo endereço 

destoa completamente daquele informado pelo Demandante), não 

anexando aos autos absolutamente nenhum documento apto para 

comprovar a efetiva contratação dos seus serviços. Com a devida vênia 

aos argumentos exarados na contestação, contemplo o entendimento de 

que, por se tratarem de provas de cunho unilateral, o simples “print” de 

algumas telas sistêmicas não se revela suficiente para comprovar a 

existência de relação negocial, tampouco a legitimidade da dívida que está 

sendo exigida do consumidor. No intuito de corroborar o referido 

posicionamento, segue destacada, por analogia, uma jurisprudência 

proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR, INAUDITA 

ALTERA PARTE - NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SPC/SERASA - ORIGEM DO 

DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - NÃO 

CABIMENTO. A simples negativação indevida enseja dano moral e direito à 

indenização, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é 

presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A mera 

apresentação de telas de sistema informatizado, desacompanhadas de 

quaisquer outras evidências acerca da formalização da relação jurídica 

entre as partes, não é suficiente para comprovar a existência da dívida, 

dado o caráter unilateral de tais documentos. (...). (TJ-MG - AC: 

10000181436700001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 12/03/2019).”. (Destaquei). In casu, entendo que cabia à 

Reclamada comprovar a efetiva contratação de seus serviços mediante a 

apresentação de documentos dotados de integridade, como por exemplo 

um instrumento contratual devidamente assinado pelo cliente ou ainda, um 

arquivo de áudio em que o próprio Reclamante tenha externado a sua 

adesão a algum serviço que lhe foi ofertado, ônus este que, 

definitivamente, a empresa de telefonia não se desincumbiu. No que se 

refere ao “Relatório de Chamadas” anexo à defesa, entendo que tal 

documento, por estar desprovido de qualquer contrato assinado ou de 

eventual arquivo de áudio, conserva o mesmo caráter unilateral das 

famigeradas telas sistêmicas, não se revelando como uma prova idônea. 

Portanto, não tendo sido devidamente comprovada a relação contratual 

existente entre os litigantes, entendo que tanto a cobrança quanto a 

negativação registrada em detrimento do Reclamante se revelaram ilícitas 

(artigo 186 do Código Civil), amparando as pretensões submetidas à 

apreciação deste juízo e, consequentemente, comprometendo o 

acolhimento dos pedidos formulados na contestação (contraposto; 

litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça). Ainda que tente 

se esquivar de suas responsabilidades, cumpre registrar que, em se 

tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação consumerista 

(em que as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas 

pelo princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os 

riscos do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as 

medidas preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a 

contratação de quaisquer dos seus serviços e, consequentemente, evitar 

que consumidores como o Reclamante fossem prejudicados. No que tange 

à reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do 

Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

Postulante teve o seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada uma decisão 

colegiada contemplada pelo TJRS: “APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E CANCELAMENTO DE 

REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. Negativa de contratação e de 

existência de débito. Caso em que a autora nega a existência de 

contratação e de débito junto à operadora de telefonia ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação de serviço de telefonia e da 

origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto 

inviável exigir-se do autor prova negativa. Telas do sistema informatizado 

que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada 

se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a 

declaração de inexistência de dívida e o cancelamento da inscrição 

negativa. Inscrição em banco de dados. Dano moral. O ato ilícito e o nexo 

causal bastam para ensejar a indenização de danos morais puros, como é 

o caso de cadastramento restritivo de crédito indevido. A prova e o dano 

se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão 

ínsitos nela. (...). APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DO 

AUTOR PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078079506, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 

29/08/2018).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, tenho 

que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida de 

qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir 

o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que 

dispensa a sua comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue transcrita: “SÚMULA 22: "A 

inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, atento à pretensão indenizatória almejada pelo Reclamante e ainda, 

a fim de evitar o seu locupletamento indevido, entendo como justa e 
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adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, primeiramente para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nos autos, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. 

Outrossim, CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por 

danos morais ao Reclamante no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do 

STJ), ou seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (11/01/2019). 

Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na 

contestação. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015) e ainda, com 

supedâneo no artigo 292, §3º do CPC/2015, RETIFICO de ofício o valor 

outrora atribuído à causa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

14 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018400-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DA ROCHA PEREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1018400-95.2019.8.11.0002 Reclamante: Reinaldo da Rocha 

Pereira Reclamada: VIVO S/A. (Telefônica Brasil S/A.) SENTENÇA Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Das preliminares: - Da impossibilidade de inversão 

do ônus da prova: Preliminarmente, a Reclamada sustentou que as 

alegações apresentadas pelo Reclamante não detêm verossimilhança, 

pois, a relação jurídica outrora firmada entre as partes transcorreu 

normalmente até que o consumidor, sem qualquer justificativa, deixou de 

honrar os pagamentos que se faziam necessários. Com amparo nos 

argumentos acima mencionados, a Reclamada pugnou para que fosse 

reconhecida a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Não 

obstante os argumentos ventilados pela empresa Ré, tenho que os 

mesmos devem ser rejeitados, pois, além de a inversão do ônus da prova 

se tratar de um direito básico inerente a pessoa de todo e qualquer 

consumidor (artigo 6º, VIII, do CDC), a empresa de telefonia não 

apresentou absolutamente nenhuma prova no intuito de retirar o alicerce 

da condição de hipossuficiência técnica e financeira do Demandante. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de consulta extraída 

no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito: Por fim, a Reclamada 

sustentou como matéria preliminar que o Reclamante deixou de apresentar 

a consulta que realizou nos Órgãos de Proteção ao Crédito, limitando-se a 

apresentar um documento obtido por meio de convênio com tais órgãos, 

impossibilitando a verificação da veracidade. Destarte, a empresa Ré 

postulou para que a parte Autora fosse intimada a emendar a sua inicial, a 

fim de trazer ao processo uma consulta restritiva extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de indeferimento de sua 

manifestação e, consequentemente, extinção dos autos. Com a devida 

vênia as considerações ventiladas pela Reclamada, entendo que as 

mesmas devem ser igualmente repelidas, pois, consoante se extrai dos 

documentos anexos à inicial, o comprovante de restrição apresentado 

pelo Autor foi obtido diretamente no balcão de atendimento da CDL de 

Várzea Grande. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: O 

Reclamante esclareceu na petição inicial que foi negativado a pedido da 

Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida no 

valor de R$ 856,72. No entanto, o Autor informou não ter contratado os 

serviços da Operadora de Telefonia, motivo pelo qual, acredita que a 

inserção creditícia é indevida. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade da contratação 

dos seus serviços, bem como, que em decorrência do inadimplemento 

incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não 

havendo de se falar em irregularidade do apontamento restritivo ou ainda, 

na existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

extrai-se da decisão vinculada ao Id. nº 26625639 que, em consonância 

com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, a MM. Juíza Togada 

DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor do Reclamante. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Embora o 

Reclamante tenha ventilado considerações no intuito de induzir este juízo a 

acreditar que não havia nenhum vínculo entre as partes, entendo que os 

esclarecimentos e, principalmente, as provas apresentadas pela 

Reclamada retiraram completamente o alicerce da petição inicial. In casu, a 

relação jurídica outrora estabelecida entre os litigantes restou devidamente 

comprovada, pois, a Reclamada apresentou em juízo a cópia de 

instrumentos contratuais (“Termos de Adesão e Contratação de Serviços 

SMP” e “Contratos de Permanência por Benefício”) devidamente assinados 

pelo Reclamante, bem como, a cópia do documento pessoal (CNH) 

apresentado no momento da contratação e ainda, um “Relatório” 

correspondente às chamadas realizadas. Ademais, oportuno consignar 

que, segundo informações extraídas das telas sistêmicas colacionadas ao 

corpo da contestação (cuja idoneidade somente está sendo levada em 

consideração por este juízo em decorrência dos documentos alhures 

mencionados), foram registrados pagamentos das faturas 

correspondentes ao período de julho/2017 a abril/2018, ou seja, um 

comportamento que, definitivamente, não condiz com o perfil de um 

fraudador. Já no que se refere à origem da dívida debatida nos presentes 

autos, entendo que a mesma restou esclarecida. Inobstante tivesse 

habilitado uma linha telefônica em seu nome (o que, reitero, restou 

comprovado por meio de instrumentos contratuais devidamente assinados 

e documentos de identificação pessoal), as mencionadas telas sistêmicas 

igualmente evidenciaram que o Postulante se quedou inerte em honrar o 

pagamento das faturas referentes aos meses de maio a julho/2018, motivo 

pelo qual, entendo que restou devidamente justificada a inserção de seu 

nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Com o protocolo da 

contestação, tenho que cabia ao Reclamante ter rechaçado de forma 

específica todos os argumentos e documentos apresentados pela 

Reclamada, ônus este do qual não se desincumbiu. Data máxima vênia à 

impugnação protocolada nos autos, tenho que foram ventiladas não só 

considerações de cunho genérico, como também, totalmente inócuas para 

comprometer a credibilidade da tese defensiva. Portanto, em havendo 

débitos pendentes, bem como, não tendo sido apresentada pelo Postulante 

qualquer prova indicando a devida contraprestação pelos serviços 

comprovadamente contratados e usufruídos (conforme consta do relatório 

de chamadas), entendo que a restrição creditícia debatida nesta lide 

refletiu apenas o exercício regular do direito de credora da Reclamada, 

não havendo de se falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 
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3º, II, do CDC), tampouco como lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito 

(art. 188, I, do Código Civil). A fim de corroborar toda a fundamentação 

supramencionada, segue abaixo colacionada, por analogia, uma decisão 

proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - VÍNCULO 

JURÍDICO COMPROVADO - FATURAS INADIMPLIDAS - NEGATIVAÇÃO 

DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. No caso de ação declaratória 

de inexistência de débito, é ônus do credor comprovar o vínculo jurídico 

celebrado entre as partes, vez que se trata de prova negativa. 

Considerando que a demandada juntou aos autos as respectivas faturas 

referentes aos serviços utilizados pela consumidora, demonstrando a 

relação jurídica, documentos esses que não foram impugnados 

especificamente pela parte contrária, não há que se falar em indenização. 

A conduta da empresa de telefonia, consistente na cobrança e inscrição 

do nome da demandante nos cadastros restritivos mostra-se lícita, 

representando exercício regular de direito. (TJ-MG - AC: 

10000190997999001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de 

Julgamento: 17/12/19, Data de Publicação: 20/01/2020).”. (Destaquei). Com 

respaldo em toda a fundamentação exarada no presente decisum, 

considerando que a Reclamada logrou êxito em comprovar a existência de 

fatos que impedem o reconhecimento do direito reivindicado pelo 

Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho resta prejudicado o 

acolhimento das pretensões submetidas à apreciação deste juízo. - Da 

litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que fora debatido nos autos, 

bem como, considerando o acervo probatório apresentado pela 

Reclamada, tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da 

existência do vínculo com a empresa ré e ainda, de que subsistiam débitos 

inadimplidos), distorceu a realidade dos fatos no flagrante intuito de induzir 

este juízo ao erro para, consequentemente, auferir vantagem indevida, 

incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código 

de Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta disposto pelo 

Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. 

A prática incorrida pelo Reclamante demonstrou uma atitude de 

deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação inaugural 

como sendo a materialização de sua má-fé. Condutas como essa, onde o 

único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, 

devem ser devidamente combatidas. Destaca-se ainda que, se a parte 

Reclamada não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

comprobatórios acerca do vínculo existente entre as partes (instrumentos 

contratuais assinados e documentos de identificação pessoal), 

possivelmente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito em favor do Reclamante, o que, repita-se, deve ser 

combatido, pois, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. No entanto, de forma diversa do que 

quis fazer prevalecer a Reclamada, tenho que a má-fé não deve ser 

estendida ao patrono do Reclamante, pois, não foram apresentadas 

provas de que o causídico tenha participado decisivamente da distorção 

da realidade dos fatos. - Do pedido contraposto: Por derradeiro, no que 

concerne ao pedido contraposto apresentado pela Reclamada, entendo 

que o mesmo merece ser acolhido. Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 

que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na 

contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta 

Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia.”. (Destaquei). Consoante alhures mencionado, considerando 

que o Reclamante não apresentou nos presentes autos nenhum 

comprovante de que as pendências vencidas nos meses de maio a 

julho/2018 chegaram a ser devidamente quitadas, tenho que assiste à 

empresa de telefonia Ré o direito de reivindicar o pagamento do crédito 

que lhe é devido, o qual, por sua vez, é representado pelo montante de R$ 

856,72 (oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no 

tocante ao mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO o Reclamante ao 

pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo pagamento. 

Outrossim, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento da importância de R$ 856,72 (oitocentos e 

cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos), a ser devidamente 

corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo 

(súmula 43do STJ), ou seja, a data de vencimento da dívida (10/06/2018). 

Por fim, REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 26625639, no 

entanto, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015) e ainda, consigno que a 

gratuidade não afasta a condenação proveniente da sua litigância de 

má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 17 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019022-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENACIL NEPONUCENO BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1019022-77.2019.8.11.0002 Reclamante: Benacil 

Neponuceno Bispo Reclamada: VIVO S/A. (Telefônica Brasil S/A.) 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de 

serem produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou 

pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). 

Fundamento e decido. Das preliminares: - Da juntada do comprovante 

original da negativação expedida pelos Órgãos de Proteção ao Crédito: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que o comprovante de restrição 

apresentado pela Reclamante foi obtido virtualmente e não pelos órgãos 

responsáveis, motivo pelo qual, entende que não resta evidenciada a 

legitimidade das informações ali descritas e ainda, deve ser juntado um 

documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL local. Não obstante a 

sucinta exposição acima mencionada, tenho que a mesma deve ser 

repelida. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo nenhum 

defeito ou irregularidade capaz de comprometer a apreciação do mérito da 

lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de 

documento indispensável para propositura da demanda: Por fim, a 

Reclamada sustentou que a Reclamante não apresentou um comprovante 

de residência recente em seu nome e ainda, limitou-se a apresentar uma 

conta da companhia fornecedora de água em nome de um terceiro. Com 

amparo nos referidos argumentos, a Reclamada postulou para que a 

Autora emende a inicial, no sentido de apresentar um comprovante de 

residência em seu nome, sob pena de indeferimento de sua manifestação 
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e, conseguintemente, extinção do feito sem julgamento do mérito. Com a 

devida vênia aos argumentos supracitados, tenho que os mesmos não 

reivindicam o acolhimento deste juízo. Ao que tudo indica, a Reclamada 

não se atentou em analisar os documentos que instruíram a petição inicial, 

pois, se o tivesse feito, constataria que o comprovante de residência 

apresentado não só é atual, como também, trata-se de uma fatura emitida 

pela Concessionária de Energia “Energisa” e ainda, encontra-se em nome 

da própria Reclamante. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do 

mérito: A Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar efetuar 

compras no comércio local, tomou conhecimento de que o seu nome havia 

negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de 

uma suposta dívida no valor de R$ 115,44. No entanto, a Autora informou 

que nunca teve qualquer negociação junto à Operadora Ré e ainda, que 

desconhece o débito que lhe está sendo cobrado. Por entender que foi 

negativada indevidamente e que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos 

de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a 

regularidade da contratação dos seus serviços (a qual ocorreu 

primeiramente na modalidade pré-paga e posteriormente houve a migração 

para a modalidade controle), bem como, que em decorrência do 

inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o seu direito 

de credora, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, 

VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelos litigantes, bem como, de todo o acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Embora a Autora tenha ventilado argumentos no 

intuito de induzir este juízo a acreditar que não havia nenhum vínculo entre 

as partes, entendo que os esclarecimentos e, principalmente, as provas 

apresentadas pela empresa de telefonia retiraram completamente o 

alicerce da petição inicial. Apesar de não ter sido apresentado a este juízo 

a cópia de qualquer instrumento contratual assinado pela parte Autora (e 

nem poderia, pois segundo esclarecimentos da contestação, o vínculo 

primário foi realizado na modalidade “pré-paga”), o fato é que não há como 

deixar de reconhecer que subsistiu uma relação negocial entre os 

litigantes, pois, a empresa Ré foi diligente em protocolizar junto à sua 

defesa um esclarecedor arquivo de áudio. De forma diversa da versão 

inaugural, extrai-se do conteúdo do mencionado arquivo de áudio que, ao 

ser contatada pela preposta da Operadora, bem como, tomar 

conhecimento das características do plano ofertado (“Plano Controle”), a 

Reclamante não só aderiu à contratação, como também, confirmou à 

atendente vários dados pessoais (nome completo; nome da genitora; CPF; 

data de nascimento; endereço residencial, etc.) e ainda, escolheu a melhor 

data para o vencimento de suas faturas (todo o dia 26). Convém ressaltar 

que a jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer arquivos de áudio 

como sendo provas aptas a comprovar o vínculo negocial existente entre 

os contratantes, conforme pode ser verificado no julgado que, por 

analogia, segue destacado: “Telefonia. Ação declaratória c.c. indenização 

por danos morais. Débito supostamente desconhecido. Gravação 

telefônica apresentada pela ré, comprovando a contratação de novo 

Plano, pela autora. Inversão do ônus probatório. Impossibilidade. Ausência 

de verossimilhança. Exigibilidade do débito demonstrada. Cerceamento de 

defesa inocorrente. Acesso à mídia disponibilizado às partes. Degravação 

desnecessária. Improcedência da ação. Manutenção. (...). (TJ-SP 

10356206020178260002 SP 1035620-60.2017.8.26.0002, Relator: Bonilha 

Filho, Data de Julgamento: 04/05/2018, 26ª Câmara de Direito Privado).”. 

(Destaquei). De suma relevância registrar ainda que, segundo consta das 

telas sistêmicas colacionadas ao corpo da contestação (cuja idoneidade, 

excepcionalmente, somente está sendo levada em consideração por este 

juízo em decorrência do mencionado arquivo de áudio), foram registrados 

pagamentos das faturas correspondentes aos meses de janeiro e 

novembro/2017, ou seja, um comportamento que não condiz com o perfil 

de um eventual fraudador e ainda, que apenas fortalece a lisura da 

relação negocial. Já no que tange à origem do débito debatido nos 

presentes autos, tenho que a mesma restou devidamente esclarecida. Não 

obstante tivesse assumido o compromisso de promover o pagamento das 

mensalidades inerentes ao novo plano contratado, as referidas telas 

sistêmicas igualmente demonstraram que a Reclamante se quedou silente 

em adimplir as faturas vencidas nos meses de dezembro/2017 a 

fevereiro/2018. Logo, não tendo a consumidora apresentado qualquer 

prova de que as pendências devidas à empresa de telefonia foram 

devidamente amortizadas, entendo que restou justificada a inserção do 

seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Após a apresentação 

da contestação, entendo que cabia à Reclamante rechaçar pontualmente 

todos os argumentos e provas apresentadas pela Reclamada, ônus este 

do qual não se desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada 

nos autos, tenho que foram ventiladas não só considerações genéricas, 

como também, totalmente inócuas para comprometer a credibilidade da 

tese defensiva, tanto é que a Demandante sequer postula por eventual 

perícia no arquivo de áudio apresentado pela Ré. Outrossim, no intuito de 

demonstrar quão genérica é a manifestação anexa ao Id. 28985224, peço 

vênia para transcrever um trecho do que foi sustentado pela Autora: 

“Ressaltamos ainda, que a Reclamada NÃO JUNTOU a cópia do contrato, 

RG, CPF ou qualquer outro documento para provar as suas alegações, em 

resumo, NUNCA existiu a suposta utilização do sinal da Sky Brasil 

Serviços LTDA!!!”. (Destaquei). In casu, tenho plena convicção de que 

foram apresentadas provas substanciais acerca da relação contratual 

anteriormente firmada entre os litigantes, as quais, concatenadas à inércia 

da Reclamante em apresentar qualquer comprovante de pagamento 

inerente à dívida que lhe está sendo cobrada, confere legitimidade ao 

apontamento restritivo debatido nestes autos. Portanto, em havendo 

débitos pendentes, bem como, não tendo sido apresentado pela 

Reclamante qualquer prova indicando a devida contraprestação pelos 

serviços comprovadamente contratados (conforme se extrai do arquivo 

de áudio anexo à defesa) e usufruídos (conforme se verifica no “Relatório 

de Chamadas protocolado com a contestação), entendo que a restrição 

creditícia debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito 

de credora da Reclamada, não havendo de se falar em falha na prestação 

dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe imputar a 

prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). Visando amparar 

a fundamentação supra, segue transcrita, por analogia, uma 

jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - 

SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - 

INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA - INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM 

CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE 

DIREITO - DANO MORAL - AUSÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE 

SE IMPÕE. Não há falar em declaração de inexistência de débito e em 

indenização por danos morais se restou claramente comprovada nos 

autos a contratação e efetiva utilização dos serviços de telefonia pela 

autora, como também, o inadimplemento de diversas faturas pela cliente, e, 

neste cenário, inafastável o reconhecimento de que se deu de forma 

regular a inserção do nome da devedora nos cadastros de órgãos de 

negativação de crédito, consistindo tal ação exercício regular do direito do 

credor. (TJ-MG - AC: 10000190974238001 MG, Relator: Luciano Pinto, 

Data de Publicação: 01/11/2019).”. (Destaquei). Ante todo o exposto, 

considerando que a Reclamada logrou êxito em comprovar a existência de 

fatos que impedem o reconhecimento do direito perseguido pela parte 

Autora (se desincumbindo satisfatoriamente do ônus probatório previsto 

pelo artigo 373, II, do CPC/2015), tenho resta prejudicado o acolhimento 

das pretensões inaugurais. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o 

que foi debatido nos autos, bem como, considerando o acervo probatório 

apresentado pela Reclamada, tenho que a Reclamante, intencionalmente 

(ciente da existência do vínculo com a empresa ré e ainda, de que 

subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade dos fatos no 

flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, 

auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto 

pelo artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o 

que resta disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO).”. A prática incorrida pela Reclamante demonstrou 

uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação 

inicial como sendo a materialização de sua má-fé. Condutas como essa, 

onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela 

qual, devem ser devidamente combatidas. Destaca-se ainda que, se a 

parte Reclamada não tivesse o cuidado e a diligência de guardar a prova 

da contratação dos seus serviços (ou seja, o mencionado arquivo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 582 de 693



áudio), possivelmente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito em favor da Reclamante, o que, repita-se, deve ser 

combatido, pois, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. - Do pedido contraposto: Por 

derradeiro, no que concerne ao pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada, entendo que o mesmo merece ser acolhido. Reza o artigo 31 

da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao 

réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º 

desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia.”. (Destaquei). Consoante alhures mencionado, considerando 

que a Reclamante não apresentou nos presentes autos nenhum 

comprovante de que as pendências vencidas nos meses de 

dezembro/2017 a fevereiro/2018 chegaram a ser devidamente quitadas, 

tenho que assiste à empresa de telefonia o direito de reivindicar o 

pagamento das dívidas que subsistem em seus sistemas, as quais, 

segundo consta da contestação, são representadas pelo montante de R$ 

157,44 (cento e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no 

tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE 

a ação, bem como, CONDENO a Reclamante ao pagamento de uma multa 

de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 

do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, 

corrigido à época do efetivo pagamento. Outrossim, CONDENO a 

Reclamante ao pagamento das custas processuais, bem como, dos 

honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 

(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Ademais, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado pela Reclamada 

e, consequentemente, CONDENO a Reclamante ao pagamento da 

importância de R$ 157,44 (cento e cinquenta e sete reais e quarenta e 

quatro centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, 

com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos 

contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43do STJ), ou seja, a 

data de vencimento da dívida (26/12/2017). Por fim, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015), no entanto, consigno que a gratuidade não afasta a 

condenação proveniente da sua litigância de má-fé (artigo 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 17 de fevereiro 

de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017002-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1017002-16.2019.8.11.0002 Reclamante: Carlos Alexandre 

de Almeida Reclamada: VIVO S/A. (Telefônica Brasil S/A.) SENTENÇA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por 

julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e 

decido. Das preliminares: - Do indeferimento da inicial – Ausência de 

comprovante de residência válido: Preliminarmente, a Reclamada 

sustentou que o Reclamante não apresentou nenhuma prova apta a 

comprovar a sua residência, limitando-se a apresentar um documento em 

nome de terceiro. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

postulou pelo reconhecimento da inépcia da inicial e, conseguintemente, 

para que o feito fosse extinto sem a resolução do seu mérito. Inobstante 

as considerações ventiladas pela Reclamada, tenho que as mesmas 

devem ser repelidas. Reza o artigo 4º, I, da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 4º É 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório;”. (Destaquei). Concatenando o 

dispositivo legal supra ao caso em comento, bem como, considerando que 

a empresa de telefonia Ré possui uma filial nesta Comarca, não verifico 

nenhum obstáculo que impeça este juízo de apreciar o feito. Ante o 

exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da incompetência absoluta do 

Juizado Especial Cível: Ainda como matéria preliminar, a Reclamada 

esclareceu ter apresentado nos autos um arquivo de áudio 

correspondente à migração da linha telefônica do Reclamante, bem como, 

que caso a referida prova venha a ser impugnada pelo consumidor, será 

necessária a realização de uma perícia audiovisual, cuja complexidade 

destoa dos princípios que regem o procedimento do Juizado Especial Cível. 

Por entender que as considerações supracitadas estão concatenadas ao 

mérito da lide, postergarei a análise da preliminar em debate. - Da falta de 

interesse de agir – Ausência de pretensão resistida: Por fim, a Reclamada 

sustentou em caráter preliminar que não houve qualquer contato prévio 

pelo Reclamante, o que, por sua vez, demonstra que não houve pretensão 

resistida por parte da empresa de telefonia. Por entender que o Autor não 

possui interesse de agir, a Ré postulou para que o processo fosse extinto 

sem julgamento do mérito. Em que pesem os argumentos ventilados pela 

Reclamada, entendo que os mesmos devem ser refutados. A meu ver, 

haverá o interesse processual de agir quando a pretensão se mostrar útil 

e necessária para a análise do direito do interessado, independentemente 

de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional (procedência ou 

improcedência). Logo, ainda que a Reclamada não tenha sido provocada 

na esfera administrativa (até mesmo porque não se trata de um 

pré-requisito para o ajuizamento de qualquer demanda), o fato de o 

Reclamante ter sustentado que foi negativado de forma indevida faz 

emergir não só o seu interesse, como também, a sua legitimidade para 

reivindicar a tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, 

rejeito a preliminar arguida. Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição 

inicial que foi negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 80,43. No entanto, o 

Autor informou não ter firmado contrato algum com a Operadora Ré, bem 

como, que jamais se utilizou dos serviços da mesma, motivo pelo qual, 

acredita ter sido vítima de uma fraude. Por entender que foi negativado 

indevidamente e que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem 

moral, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade 

da contratação dos seus serviços (a qual ocorreu primeiramente na 

modalidade pré-paga e posteriormente houve a migração da linha (65) 

9-9668-5694 para a modalidade controle), bem como, que em decorrência 

do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu 

direito de credora, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, 

VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelos litigantes, bem como, de todo o acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Embora a parte Autora tenha ventilado argumentos 

no intuito de induzir este juízo a acreditar que não havia nenhum vínculo 

entre os litigantes, entendo que os esclarecimentos e, principalmente, as 

provas apresentadas pela empresa de telefonia retiraram completamente o 

alicerce da petição inicial. Apesar de não ter sido apresentado a este juízo 

a cópia de qualquer instrumento contratual assinado pelo Postulante (e 

nem poderia, pois segundo esclarecimentos da contestação, o vínculo 

primário foi realizado na modalidade “pré-paga”), o fato é que não há como 
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deixar de reconhecer que subsistiu uma relação negocial entre as partes, 

pois, a empresa Ré foi diligente em protocolizar junto à sua defesa um 

esclarecedor arquivo de áudio. De forma diversa da versão inaugural, 

extrai-se do conteúdo do mencionado arquivo de áudio que, ao ser 

contatado pela preposta da Operadora, bem como, tomar conhecimento 

das características do plano ofertado (“Plano Controle”), o Reclamante não 

só aderiu à contratação, como também, confirmou à atendente vários 

dados pessoais (nome completo; nome da genitora; CPF; data de 

nascimento; endereço residencial, etc.) e ainda, escolheu a melhor data 

para o vencimento de suas faturas (todo o dia 17). Convém ressaltar que 

a jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer arquivos de áudio como 

sendo provas aptas a comprovar o vínculo negocial existente entre os 

contratantes, conforme pode ser verificado no julgado que, por analogia, 

segue destacado: “Telefonia. Ação declaratória c.c. indenização por 

danos morais. Débito supostamente desconhecido. Gravação telefônica 

apresentada pela ré, comprovando a contratação de novo Plano, pela 

autora. Inversão do ônus probatório. Impossibilidade. Ausência de 

verossimilhança. Exigibilidade do débito demonstrada. Cerceamento de 

defesa inocorrente. Acesso à mídia disponibilizado às partes. Degravação 

desnecessária. Improcedência da ação. Manutenção. (...). (TJ-SP 

10356206020178260002 SP 1035620-60.2017.8.26.0002, Relator: Bonilha 

Filho, Data de Julgamento: 04/05/2018, 26ª Câmara de Direito Privado).”. 

(Destaquei). De suma relevância registrar ainda que, segundo consta das 

telas sistêmicas colacionadas ao corpo da contestação (cuja idoneidade, 

excepcionalmente, somente está sendo levada em consideração por este 

juízo em decorrência do mencionado arquivo de áudio), foram registrados 

pagamentos das faturas correspondentes aos meses de outubro a 

dezembro/2018, ou seja, um comportamento que não condiz com o perfil 

de um eventual fraudador e ainda, que apenas fortalece a lisura da 

relação negocial. Já no que tange à origem do débito debatido nos 

presentes autos, tenho que a mesma restou devidamente esclarecida. Não 

obstante tivesse assumido o compromisso de promover o pagamento das 

mensalidades inerentes ao novo plano contratado, as referidas telas 

sistêmicas igualmente demonstraram que o Reclamante se quedou silente 

em adimplir as faturas vencidas nos meses de janeiro a março/2019. Logo, 

não tendo o consumidor apresentado qualquer prova de que as 

pendências devidas à empresa de telefonia foram devidamente 

amortizadas, entendo que restou justificada a inserção do seu nome junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Após a apresentação da 

contestação, entendo que cabia ao Reclamante rechaçar pontualmente 

todos os argumentos e provas apresentadas pela Reclamada, ônus este 

do qual não se desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada 

nos autos, tenho que foram ventiladas não só considerações genéricas, 

como também, totalmente inócuas para comprometer a credibilidade da 

tese defensiva, tanto é que o Demandante sequer se atentou que a 

Operadora de Telefonia apresentou um arquivo de áudio correspondente à 

contratação firmada entre as partes. Logo, não o Autor impugnado a 

prova apresentada pela Ré, tenho que se revela prescindível a produção 

de qualquer perícia “audiovisual”. In casu, tenho plena convicção de que 

foram apresentadas provas substanciais acerca da relação contratual 

anteriormente firmada entre os litigantes, as quais, concatenadas à inércia 

do Reclamante em apresentar qualquer comprovante de pagamento 

inerente à dívida que lhe está sendo cobrada, confere legitimidade ao 

apontamento restritivo debatido nestes autos. Portanto, em havendo 

débitos pendentes, bem como, não tendo sido apresentado pelo 

Reclamante qualquer prova indicando a devida contraprestação pelos 

serviços comprovadamente contratados (conforme se extrai do arquivo 

de áudio anexo à defesa), entendo que a restrição creditícia debatida 

nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito de credora da 

Reclamada, não havendo de se falar em falha na prestação dos serviços 

(art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe imputar a prática de qualquer 

ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). Visando amparar a fundamentação 

supra, segue transcrita, por analogia, uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA - 

INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL - AUSÊNCIA 

- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. Não há falar em 

declaração de inexistência de débito e em indenização por danos morais 

se restou claramente comprovada nos autos a contratação e efetiva 

utilização dos serviços de telefonia pela autora, como também, o 

inadimplemento de diversas faturas pela cliente, e, neste cenário, 

inafastável o reconhecimento de que se deu de forma regular a inserção 

do nome da devedora nos cadastros de órgãos de negativação de crédito, 

consistindo tal ação exercício regular do direito do credor. (TJ-MG - AC: 

10000190974238001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Publicação: 

01/11/2019).”. (Destaquei). Ante todo o exposto, considerando que a 

Reclamada logrou êxito em comprovar a existência de fatos que impedem 

o reconhecimento do direito perseguido pela parte Autora (se 

desincumbindo satisfatoriamente do ônus probatório previsto pelo artigo 

373, II, do CPC/2015), tenho resta prejudicado o acolhimento das 

pretensões inaugurais. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que 

foi debatido nos autos, bem como, considerando o acervo probatório 

apresentado pela Reclamada, tenho que o Reclamante, intencionalmente 

(ciente da existência do vínculo com a empresa ré e ainda, de que 

subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade dos fatos no 

flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, 

auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto 

pelo artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o 

que resta disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO).”. A prática incorrida pelo Reclamante demonstrou 

uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação 

inicial como sendo a materialização de sua má-fé. Condutas como essa, 

onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela 

qual, devem ser devidamente combatidas. Destaca-se ainda que, se a 

parte Reclamada não tivesse o cuidado e a diligência de guardar a prova 

da contratação dos seus serviços (ou seja, o mencionado arquivo de 

áudio), possivelmente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito em favor do Reclamante, o que, repita-se, deve ser 

combatido, pois, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. - Do pedido contraposto: Por 

derradeiro, no que concerne ao pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada, entendo que o mesmo merece ser acolhido. Reza o artigo 31 

da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao 

réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º 

desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia.”. (Destaquei). Consoante alhures mencionado, considerando 

que o Reclamante não apresentou nos presentes autos nenhum 

comprovante de que as pendências vencidas nos meses de janeiro a 

março/2019 chegaram a ser devidamente quitadas, tenho que assiste à 

empresa de telefonia o direito de reivindicar o pagamento das dívidas que 

subsistem em seus sistemas, as quais, segundo consta da contestação, 

são representadas pelo montante de R$ 80,43 (oitenta reais e quarenta e 

três centavos). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as 

preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo 

pagamento. Outrossim, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento da importância de R$ 80,43 (oitenta reais e 

quarenta e três centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, 

bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou 

seja, a data de vencimento da dívida (17/01/2019). Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 

99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno que a gratuidade não afasta 

a condenação proveniente da sua litigância de má-fé (artigo 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 17 de fevereiro 

de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 
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que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019659-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JARLENE BORGES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1019659-28.2019.8.11.0002 Reclamante: Jarlene Borges de 

Almeida Reclamada: VIVO S/A. (Telefônica Brasil S/A.) SENTENÇA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Das preliminares: - Do indeferimento da petição 

inicial por ausência de comprovante de residência válido: Preliminarmente, 

a Reclamada sustentou que a Reclamante não apresentou nenhum 

comprovante de residência válido, pois, limitou-se a acostar aos autos um 

documento que se encontra em nome de terceiro. Com amparo nos 

referidos argumentos, a Operadora Ré pugnou pelo reconhecimento da 

inépcia da inicial e, consequentemente, para que o processo fosse extinto 

sem a resolução do mérito. Inobstante a exposição ventilada pela 

Reclamada, tenho que a mesma deve ser repelida. Reza o artigo 4º, I, da 

Lei nº 9.099/95 que: “Art. 4º É competente, para as causas previstas 

nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, 

do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou 

mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; ”. 

(Destaquei). Concatenando o dispositivo legal supra ao caso em comento, 

bem como, considerando que a empresa de telefonia Ré possui uma filial 

nesta Comarca, não verifico nenhum obstáculo que impeça este juízo de 

apreciar o feito. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da falta de 

interesse de agir – Da pretensão resistida: Ainda como matéria preliminar, 

a Reclamada sustentou que não houve qualquer contato prévio pela 

Reclamante, o que, por sua vez, demonstra que não houve pretensão 

resistida por parte da empresa de telefonia. Por entender que a Autora 

não possui interesse de agir, a Ré postulou para que o processo fosse 

extinto sem julgamento do mérito. Em que pesem os argumentos ventilados 

pela Reclamada, entendo que os mesmos devem ser refutados. A meu 

ver, haverá o interesse processual de agir quando a pretensão se mostrar 

útil e necessária para a análise do direito do interessado, 

independentemente de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional 

(procedência ou improcedência). Logo, ainda que a Reclamada não tenha 

sido provocada na esfera administrativa (até mesmo porque não se trata 

de um pré-requisito para o ajuizamento de qualquer demanda), o fato de a 

Reclamante ter sustentado que foi negativada de forma indevida faz 

emergir não só o seu interesse, como também, a sua legitimidade para 

reivindicar a tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, 

rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de consulta pessoal extraída no 

balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito: Por fim, a Reclamada 

sustentou em caráter preliminar que a Reclamante deixou de apresentar a 

consulta que realizou junto à CDL do seu município, motivo pelo qual, 

postulou para que a Autora fosse intimada a emendar a sua inicial (a fim 

de apresentar um extrato de consulta obtido pessoalmente no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito), sob pena de indeferimento da 

manifestação e, consequentemente, extinção dos autos. Não obstante às 

considerações acima mencionadas, tenho que as mesmas não reivindicam 

a guarida deste juízo. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 319 

e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo 

nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a apreciação do 

mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar obter a aprovação de 

um cartão de crédito, tomou conhecimento de que o seu nome havia sido 

negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de 

uma suposta dívida no valor de R$ 306,61. No entanto, a Autora informou 

que não reconhece a pendência que lhe está sendo cobrada, pois, não 

possui qualquer vínculo com a Operadora Ré. Por entender que foi 

negativada de forma indevida e ainda, que tal fato lhe proporcionou 

prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada 

sustentou a regularidade da contratação dos seus serviços (migração da 

linha telefônica nº 65-99807-2380 para a modalidade “Plano Controle”), 

bem como, que em decorrência do inadimplemento incorrido pela 

Reclamante, apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se 

falar na existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos 

referidos argumentos, a Reclamada postulou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório colacionado aos 

autos, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões 

inaugurais (artigo 373, II, do CPC/2015). Apesar de ter defendido a 

regularidade do vínculo com a parte Autora, registra-se que a empresa de 

telefonia Ré se limitou em colacionar ao corpo de sua defesa o “print” de 

algumas telas sistêmicas (cujo endereço destoa completamente daquele 

informado pela Demandante), não anexando aos autos absolutamente 

nenhum documento apto para comprovar a efetiva contratação dos seus 

serviços. Com a devida vênia aos argumentos exarados na contestação, 

contemplo o entendimento de que, por se tratarem de provas de cunho 

unilateral, o simples “print” de algumas telas sistêmicas não se revela 

suficiente para comprovar a existência de relação negocial, tampouco a 

legitimidade da dívida que está sendo exigida da consumidora. No intuito de 

corroborar o referido posicionamento, segue destacada, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE 

LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE - NEGATIVAÇÃO JUNTO AO 

SPC/SERASA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - DOCUMENTOS 

UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A mera apresentação de telas de sistema informatizado, 

desacompanhadas de quaisquer outras evidências acerca da 

formalização da relação jurídica entre as partes, não é suficiente para 

comprovar a existência da dívida, dado o caráter unilateral de tais 

documentos. (...). (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, Relator: Newton 

Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/2019).”. (Destaquei). In casu, 

considerando que, segundo esclarecimentos registrados na contestação, 

a suposta linha pertencente à Reclamante foi migrada para um “Plano 

Controle” por meio de contato telefônico, entendo que cabia à Reclamada 

comprovar suas considerações por meio da apresentação do competente 

arquivo de áudio, ônus este que, definitivamente, não se desincumbiu. No 

que se refere à fatura de cobrança, bem como, ao “Relatório de 

Chamadas” anexo à defesa, entendo que tais documentos, por estarem 

desprovidos do arquivo de áudio alhures mencionado, conservam o 

mesmo caráter unilateral das famigeradas telas sistêmicas, não se 

revelando como provas idôneas. Por mero amor ao debate, ainda que a 

Reclamada tenha sustentado que “o endereço do contrato nem sempre é o 

endereço atual do requerente, haja visto que o contrato discutido 

geralmente foi contratado meses ou mesmo ANOS antes a distribuição da 

demanda”, tenho plena convicção de que justamente por tais razões se 

revela necessário que a Operadora Ré conserve em seu poder 

documentos aptos para comprovar a efetiva contratação dos serviços de 
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telefonia, seja um contrato assinado, documentos de identificação pessoal 

ou ainda, eventual arquivo de áudio. Portanto, não tendo sido devidamente 

comprovada a relação contratual existente entre os litigantes, entendo que 

tanto a cobrança quanto a negativação registrada em detrimento da 

Reclamante se revelaram ilícitas (artigo 186 do Código Civil), amparando as 

pretensões submetidas à apreciação deste juízo e, consequentemente, 

comprometendo o acolhimento do pedido contraposto formulado na 

contestação. Ainda que tente se esquivar de suas responsabilidades, 

cumpre registrar que, em se tratando o vínculo existente entre as partes 

de uma relação consumerista (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

Reclamada assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para formalizar a contratação de quaisquer dos seus 

serviços e, consequentemente, evitar que consumidores como a 

Reclamante fossem prejudicados. No que tange à reparação do dano, por 

se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Postulante teve o seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada uma decisão 

colegiada contemplada pelo TJRS: “APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E CANCELAMENTO DE 

REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. Negativa de contratação e de 

existência de débito. Caso em que a autora nega a existência de 

contratação e de débito junto à operadora de telefonia ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação de serviço de telefonia e da 

origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto 

inviável exigir-se do autor prova negativa. Telas do sistema informatizado 

que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada 

se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a 

declaração de inexistência de dívida e o cancelamento da inscrição 

negativa. Inscrição em banco de dados. Dano moral. O ato ilícito e o nexo 

causal bastam para ensejar a indenização de danos morais puros, como é 

o caso de cadastramento restritivo de crédito indevido. A prova e o dano 

se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão 

ínsitos nela. (...). APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DO 

AUTOR PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078079506, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 

29/08/2018).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, tenho 

que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida de 

qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir 

o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que 

dispensa a sua comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue transcrita: “SÚMULA 22: "A 

inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Por derradeiro, registra-se que este juízo não 

pode fechar os olhos no tocante ao fato de existirem outras negativações 

em nome da Reclamante, conforme pode ser visualizado no documento 

anexo ao Id. nº 27331962. Embora as anotações adicionais efetivadas 

pelos credores “REAL DO LAR” e “BANCO SANTANDER S/A.” não sejam 

preexistentes ao apontamento debatido nesta lide (o que, por si só, afasta 

a incidência da súmula 385 do STJ), o fato é que as mesmas não merecem 

ser desprezadas, pois, detêm irrefutável relevância para fins de 

arbitramento do quantum indenizatório. Feitas as ponderações acima 

mencionadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, considerando o valor da dívida que está 

sendo debatida nos presentes autos, o fato da Reclamante possuir outras 

duas anotações restritivas e ainda, principalmente, a fim de evitar o seu 

locupletamento indevido, entendo como justa e adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao 

mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, primeiramente para DECLARAR a inexigibilidade do 

débito debatido nos autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para 

promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. Ademais, CONDENO 

a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à 

Reclamante no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença 

(súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou 

seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (12/11/2017). Por fim, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na contestação. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 14 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020067-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS ALVES FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1020067-19.2019.8.11.0002 Reclamante: Francisco de Assis 

Alves Freitas Reclamada: Telefônica Brasil S.A. (VIVO S/A.) SENTENÇA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem 
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produzidas outras provas para fins de auxiliar este juízo na formação do 

convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355 do 

CPC/2015). Fundamento e decido. Registra-se inicialmente que, o valor 

atribuído à causa (R$ 89,48) não condiz com o proveito econômico 

pretendido pelo Reclamante. Logo, diante do silêncio incorrido pelo Autor, 

tenho que a sua pretensão indenizatória é representada pelo montante 

correspondente a 40 salários mínimos, ou seja, o teto da alçada prevista 

para os Juizados Especiais Cíveis (artigo 3º, I, da Lei nº 9.099/95). 

Destarte, com amparo no que preconiza o artigo 292, §3º do CPC/2015, 

retifico de ofício o valor da causa para o montante de R$ 39.920,00 (trinta 

e nove mil novecentos e vinte reais), o qual equivale justamente a 40 

salários mínimos vigentes à época da propositura da demanda. Do Mérito: 

O Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar realizar a aquisição 

parcelada de um bem móvel, tomou conhecimento de que o seu nome 

havia sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 89,48. No entanto, o 

Autor relatou não ter se utilizado dos serviços da Operadora de Telefonia, 

bem como, que apesar de ter encaminhado uma notificação extrajudicial à 

Reclamada a fim de obter esclarecimentos sobre o débito, a utilização dos 

serviços e contratos pertinentes, não obteve nenhuma resposta. Por 

entender que a inserção creditícia é indevida e que tal fato teria lhe 

proporcionado prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do CDC, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da 

prova. Extrai-se dos andamentos processuais que, apesar de ter 

comparecido na sessão de conciliação realizada nos autos (Id. nº 

28758005), bem como, ter sido devidamente intimada para apresentar a 

sua defesa no prazo de 05 (cinco) dias, a Reclamada deixou transcorrer 

in albis o prazo que lhe foi concedido. Reza a Súmula 11 da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso que: “SÚMULA 11: A 

contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, sob pena de revelia.”. (Destaquei). Não obstante 

a Reclamada tenha protocolizado uma “contestação” nos presentes autos, 

registra-se que a mesma o fez de forma totalmente INTEMPESTIVA (ou 

seja, após o decurso do prazo legal, cujo vencimento ocorreu em 

10/02/2020) e ainda, a famigerada defesa NÃO GUARDA 

ABSOLUTAMENTE NENHUMA RELAÇÃO COM OS PRESENTES AUTOS, 

tanto é que foi endereçada a um juízo diverso (4º Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cuiabá – MT); foi indicado o número de um processo 

diverso (Processo nº 1020154-75.2019.8.11.0001) do que foi distribuído 

perante este juízo; faz referência a uma terceira (Sra. Giselle Aparecida 

Souza Alves) totalmente estranha à presente demanda e ainda, os 

documentos apresentados como anexos sequer mencionam à pessoa do 

Reclamante. Pois bem, concatenando o dispositivo legal supracitado à 

presente demanda, bem como, considerando o fato da contestação ter 

sido protocolada de forma flagrantemente intempestiva e ainda, 

principalmente, tendo que vista que a referida manifestação não guarda 

nenhuma relação com os presentes autos, aplico os efeitos da revelia e 

consequentemente, presumo como verdadeiras as explanações do 

Reclamante. Entendo que, tendo sido negada a existência de vínculo 

negocial pelo Demandante (tanto é que o mesmo nega ter se utilizado dos 

serviços da operadora de telefonia), cabia à Reclamada comprovar a 

regularidade da contratação dos seus serviços, bem como, a legitimidade 

do débito debatido nos presentes autos, mediante a apresentação de 

justificativas e documentos dotados de idoneidade (como por exemplo a 

cópia de um contrato assinado; documentos pessoais apresentados pelo 

consumidor; a cópia de um termo de confissão de dívidas; faturas de 

cobrança; extratos de ligações ou ainda, um eventual arquivo de áudio), o 

que, definitivamente, em decorrência de sua revelia, não logrou êxito em 

fazer. Não se pode olvidar que a contestação protocolada pela Reclamada 

não guarda nenhuma relação com os presentes autos, o que, a meu ver, 

confere ainda mais credibilidade à narrativa inaugural. Em se tratando de 

uma relação de consumo (na qual as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

Reclamada assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para formalizar a contratação dos seus serviços e, 

conseguintemente, evitar que consumidores como o Reclamante fossem 

prejudicados, o que não é o caso. Portanto, não tendo sido devidamente 

comprovada a relação contratual existente entre os litigantes, entendo que 

tanto a cobrança quanto a negativação registrada em detrimento do 

Reclamante se revelaram totalmente ilícitas (artigo 186 do Código Civil), 

devendo a Reclamada ser compelida não só a promover o cancelamento 

da pendência que subsiste em seus sistemas, como também, responder 

pelos infortúnios vivenciados pelo consumidor. No que se refere à 

reparação do dano, por se tratar, conforme alhures mencionado, de uma 

relação consumerista, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preconiza em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não tenho dúvidas de que a conduta perpetrada pela Reclamada provocou 

transtornos suficientes para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

Reclamante teve o seu nome negativado de forma irregular e abusiva 

perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue abaixo, 

por analogia, uma jurisprudência do TJSE: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – COBRANÇA POR INADIMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO 

PELOS AUTORES – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – 

CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA – (...) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO - VOTAÇÃO UNÂNIME. (TJ-SE - AC: 

00014696120188250040, Relator: Elvira Maria de Almeida Silva, Data de 

Julgamento: 04/02/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).”. (Destaquei). No que tange 

à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela necessária, 

pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in re ipsa 

(presumido), ou seja, aquele que dispensa a sua comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando resguardar a fundamentação supra, segue abaixo um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. (...). 

(Apelação Cível Nº 70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida que está sendo debatida nos presentes 

autos, o fato do Reclamante não possuir nenhuma anotação creditícia 

adicional e ainda, a fim de evitar o seu locupletamento indevido, entendo 

como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a 

inexigibilidade da dívida debatida nos autos, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para promover o cancelamento definitivo da anotação restritiva 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. 

Ademais, CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por 

danos morais ao Reclamante no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 587 de 693



STJ), ou seja, a data da inclusão do apontamento restritivo (17/12/2018). 

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015) e ainda, com respaldo no artigo 

292, § 3º, do CPC/2015, RETIFICO, ex officio, o valor outrora atribuído à 

causa para R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 17 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019775-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA CORREIA SILVA (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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1019775-34.2019.8.11.0002 Reclamante: Lucineia Correia Silva 

Reclamada: Telefônica Brasil S/A. (VIVO) SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. 

Registra-se inicialmente que o valor atribuído à causa (R$ 91,61) não 

condiz com o proveito econômico almejado pela Reclamante, o qual, 

segundo consta dos pedidos elencados na petição inicial, é representado 

pela importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Destarte, com amparo no 

que preconiza o artigo 292, §3º do CPC/2015, retifico de ofício o valor da 

causa para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Das preliminares: 

- Da inépcia da inicial – Da ausência de documentos essenciais para a 

propositura da ação – Da ausência de comprovante de residência válido: 

Preliminarmente, a Reclamada sustentou que a Reclamante não 

apresentou nenhum comprovante de residência válido, pois, limitou-se a 

acostar aos autos um documento que se encontra em nome de terceiro. 

Com amparo nos referidos argumentos, a Operadora Ré pugnou pelo 

reconhecimento da inépcia da inicial e, consequentemente, para que o 

processo fosse extinto sem a resolução do mérito. Inobstante a exposição 

ventilada pela Reclamada, tenho que a mesma deve ser repelida. Reza o 

artigo 4º, I, da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 4º É competente, para as causas 

previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério 

do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; ”. (Destaquei). Concatenando o dispositivo legal supra ao caso 

em comento, bem como, considerando que a empresa de telefonia Ré 

possui uma filial nesta Comarca, não verifico nenhum obstáculo que 

impeça este juízo de apreciar o feito. Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. - Da ausência de consulta pessoal extraída no balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito: Ainda como preliminar, a Reclamada sustentou 

que a inicial foi instruída com um comprovante de restrição obtido por 

intermédio do cadastro de uma pessoa estranha à lide, fato este que 

impossibilita a verificação da veracidade do documento. Desta forma, a 

empresa Ré pugnou para que a Reclamante fosse intimada para emendar 

a inicial, a fim de apresentar um extrato de consulta obtido diretamente no 

balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de indeferimento da 

manifestação e, consequentemente, extinção dos autos. Não obstante às 

considerações acima mencionadas, tenho que as mesmas não reivindicam 

a guarida deste juízo. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 319 

e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo 

nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a apreciação do 

mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da falta de 

interesse de agir – Da pretensão resistida: Por fim, a Reclamada sustentou 

em caráter preliminar que não houve qualquer contato prévio pela 

Reclamante, o que, por sua vez, demonstra que não houve pretensão 

resistida por parte da empresa de telefonia. Por entender que a Autora 

não possui interesse de agir, a Ré postulou para que o processo fosse 

extinto sem julgamento do mérito. Em que pesem os argumentos ventilados 

pela Reclamada, entendo que os mesmos devem ser refutados. A meu 

ver, haverá o interesse processual de agir quando a pretensão se mostrar 

útil e necessária para a análise do direito do interessado, 

independentemente de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional 

(procedência ou improcedência). Logo, ainda que a Reclamada não tenha 

sido provocada na esfera administrativa (até mesmo porque não se trata 

de um pré-requisito para o ajuizamento de qualquer demanda), o fato de a 

Reclamante ter sustentado que foi negativada de forma indevida faz 

emergir não só o seu interesse, como também, a sua legitimidade para 

reivindicar a tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, 

rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A Reclamante esclareceu na petição 

inicial que teve o nome negativado a pedido da Reclamada, em decorrência 

do inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 91,61. No 

entanto, a Autora informou que não possui nenhum vínculo comercial com 

a Operadora Ré, motivo pelo qual, acredita que a inserção creditícia é 

indevida. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a 

Reclamada sustentou a regularidade da contratação dos seus serviços, 

bem como, esclareceu que a própria Reclamante solicitou a migração de 

sua linha pré-paga para pós-paga. A Operadora Ré defendeu que, em 

decorrência do inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas exerceu 

o seu direito de credora, não havendo de se falar na existência de danos 

morais indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada 

postulou pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a 

almejada inversão do ônus da prova. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo das pretensões inaugurais (artigo 373, II, do CPC/2015). 

Apesar de ter defendido a regularidade do vínculo com a parte Autora, 

registra-se que a empresa de telefonia Ré se limitou em colacionar ao 

corpo de sua defesa o “print” de algumas telas sistêmicas (cujo endereço 

destoa completamente daquele informado pela Demandante), não 

anexando aos autos absolutamente nenhum documento apto para 

comprovar a efetiva contratação dos seus serviços. Com a devida vênia 

aos argumentos exarados na contestação, contemplo o entendimento de 

que, por se tratarem de provas de cunho unilateral, o simples “print” de 

algumas telas sistêmicas não se revela suficiente para comprovar a 

existência de relação negocial, tampouco a legitimidade da dívida que está 

sendo exigida da consumidora. No intuito de corroborar o referido 

posicionamento, segue destacada, por analogia, uma jurisprudência 

proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR, INAUDITA 

ALTERA PARTE - NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SPC/SERASA - ORIGEM DO 

DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - NÃO 

CABIMENTO. A simples negativação indevida enseja dano moral e direito à 

indenização, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é 

presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A mera 

apresentação de telas de sistema informatizado, desacompanhadas de 

quaisquer outras evidências acerca da formalização da relação jurídica 

entre as partes, não é suficiente para comprovar a existência da dívida, 

dado o caráter unilateral de tais documentos. (...). (TJ-MG - AC: 

10000181436700001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 12/03/2019).”. (Destaquei). In casu, considerando que, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 588 de 693



segundo esclarecimentos registrados na contestação, a própria 

Reclamante teria solicitado a migração de sua linha pré-paga para a 

modalidade pós-paga, entendo que cabia à Reclamada comprovar suas 

considerações mediante provas dotadas de credibilidade, seja um 

instrumento contratual devidamente assinado ou ainda, eventual arquivo 

de áudio, ônus este que, definitivamente, não se desincumbiu. No que se 

refere às “faturas”, bem como, ao “Relatório de Chamadas” anexo à 

defesa, entendo que tais documentos, por estarem desprovidos das 

provas supramencionados, conservam o mesmo caráter unilateral das 

famigeradas telas sistêmicas, não se revelando como provas idôneas. 

Portanto, não tendo sido devidamente comprovada a relação contratual 

existente entre os litigantes, entendo que tanto a cobrança quanto a 

negativação registrada em detrimento da Reclamante se revelaram ilícitas 

(artigo 186 do Código Civil), amparando as pretensões submetidas à 

apreciação deste juízo e, consequentemente, comprometendo o 

acolhimento dos pedidos formulados na contestação (contraposto e 

litigância de má-fé). Ainda que tente se esquivar de suas 

responsabilidades, cumpre registrar que, em se tratando o vínculo 

existente entre as partes de uma relação consumerista (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos 

do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a contratação 

de quaisquer dos seus serviços e, consequentemente, evitar que 

consumidores como a Reclamante fossem prejudicados. No que tange à 

reparação do dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do 

Consumidor, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Postulante teve o seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada uma decisão 

colegiada contemplada pelo TJRS: “APELAÇÕES CÍVEIS. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO E EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E CANCELAMENTO DE 

REGISTRO QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. Negativa de contratação e de 

existência de débito. Caso em que a autora nega a existência de 

contratação e de débito junto à operadora de telefonia ré, razão pela qual 

afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi 

indevida. O ônus da prova da contratação de serviço de telefonia e da 

origem do débito que motivou a inscrição desabonatória é da ré, porquanto 

inviável exigir-se do autor prova negativa. Telas do sistema informatizado 

que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada 

se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a 

declaração de inexistência de dívida e o cancelamento da inscrição 

negativa. Inscrição em banco de dados. Dano moral. O ato ilícito e o nexo 

causal bastam para ensejar a indenização de danos morais puros, como é 

o caso de cadastramento restritivo de crédito indevido. A prova e o dano 

se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão 

ínsitos nela. (...). APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DO 

AUTOR PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078079506, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 

29/08/2018).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano moral, tenho 

que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida de 

qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir 

o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que 

dispensa a sua comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue transcrita: “SÚMULA 22: "A 

inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Não obstante a Reclamada tenha defendido a 

aplicabilidade da súmula 385 do STJ, registra-se que a mesma não 

apresentou nenhuma prova de que a Reclamante possui algum 

apontamento preexistente em seu nome. Além disso, no tocante ao 

“quadro comparativo” colacionado ao corpo da contestação, consigna-se 

que não é feita qualquer referência aos dados pessoais da Reclamante, 

razão pela qual, entendo que o mesmo deve ser desconsiderado. Feitas 

as ponderações acima mencionadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, atento à pretensão 

indenizatória da Reclamante e ainda, o fato da mesma não possuir 

nenhuma anotação creditícia adicional, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no 

tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, primeiramente para DECLARAR a inexigibilidade do 

débito debatido nos autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para 

promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. Outrossim, 

CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos 

morais à Reclamante no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do 

STJ), ou seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (20/10/2019). 

Ademais, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na 

contestação. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em 

favor da Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015) e ainda, com 

supedâneo no artigo 292, §3º do CPC/2015, RETIFICO, ex officio, o valor 

outrora atribuído à causa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

17 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019870-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1019870-64.2019.8.11.0002 Reclamante: João Gonçalo de 

Campos Reclamada: Telefônica Brasil S/A. (VIVO) SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Da preliminar: - Da ausência de consulta extraída no 

balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito: Preliminarmente, a Reclamada 

sustentou que o Reclamante deixou de apresentar a consulta que realizou 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito, limitando-se a apresentar um 

documento obtido por meio de convênio com tais órgãos. Destarte, a 

empresa Ré postulou para que a parte Autora fosse intimada a emendar a 

sua inicial, a fim de trazer ao processo uma consulta restritiva extraída no 

balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de indeferimento de 

sua manifestação e, consequentemente, extinção dos autos. Não obstante 

às considerações acima mencionadas, tenho que as mesmas não 

reivindicam a guarida deste juízo. A meu ver, os requisitos constantes nos 

artigos 319 e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, 

não havendo nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a 

apreciação do mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. 

Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que foi negativado a 

pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida no valor de R$ 422,01. No entanto, o Autor afirmou que não 

reconhece o débito que lhe está sendo cobrado, bem como, que não 

consumiu os serviços da Operadora de Telefonia, motivo pelo qual, 

acredita que a inserção creditícia é indevida. Por entender que os fatos 

acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade 

da contratação dos seus serviços (habilitação da linha nº 65-99639-5882 

no pacote de serviços “Vivo Pós 4GB”), bem como, que em decorrência 

do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas exerceu o seu 

direito de credora, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, 

VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Embora o Reclamante tenha ventilado 

considerações no intuito de induzir este juízo a acreditar que não havia 

nenhum vínculo entre as partes, entendo que os esclarecimentos e, 

principalmente, as provas apresentadas pela Reclamada retiraram 

completamente o alicerce da petição inicial. In casu, a relação jurídica 

outrora estabelecida entre os litigantes restou devidamente comprovada, 

pois, a Reclamada apresentou em juízo a cópia de instrumentos 

contratuais (“Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP” e 

“Contrato de Permanência por Benefício”) devidamente assinados pelo 

Reclamante, bem como, a cópia do documento pessoal (CNH) apresentado 

no momento da contratação. Ademais, consigna-se que as assinaturas 

lançadas nos referidos contratos guardam similitude com àquelas 

constantes nos documentos que instruíram a inicial e ainda, o documento 

de identificação pessoal protocolado com a contestação (apresentado no 

momento da formalização do vínculo negocial) é exatamente o mesmo que 

instruiu a inicial, o que apenas fortalece a lisura da relação anteriormente 

estabelecida entre as partes. Como se não bastasse, oportuno consignar 

que, segundo informações extraídas das telas sistêmicas colacionadas ao 

corpo da contestação (cuja idoneidade somente está sendo levada em 

consideração por este juízo em decorrência dos documentos alhures 

mencionados), foi registrado o pagamento da fatura correspondente ao 

mês 03/2017, ou seja, um comportamento que, definitivamente, não condiz 

com o perfil de um fraudador. Já no que se refere à origem da dívida 

debatida nos presentes autos, entendo que a mesma restou esclarecida. 

Inobstante tivesse habilitado uma linha telefônica em seu nome (o que, 

reitero, restou comprovado por meio de instrumentos contratuais 

devidamente assinados e um documento de identificação pessoal), as 

mencionadas telas sistêmicas igualmente evidenciaram que o Postulante 

se quedou inerte em honrar o pagamento das faturas referentes aos 

meses de abril a junho/2017, motivo pelo qual, entendo que restou 

devidamente justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Com o protocolo da contestação, tenho que cabia ao 

Reclamante ter rechaçado de forma específica todos os argumentos e 

documentos apresentados pela Reclamada, ônus este do qual não se 

desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, 

tenho que foram ventiladas apenas considerações de cunho genérico, 

pois, apesar de ter defendido a necessidade de ser realizada uma prova 

pericial, o Reclamante não apontou nenhum vestígio de fraude nas 

assinaturas lançadas nos contratos, bem como, não se atentou ao fato de 

ter sido computado o pagamento de uma fatura e ainda, quedou-se silente 

em apresentar qualquer prova de que chegou a extraviar seus 

documentos pessoais (o que, em tese, possibilitaria a ação de um eventual 

fraudador). Portanto, em havendo débitos pendentes, bem como, não 

tendo sido apresentada pelo Postulante qualquer prova indicando a devida 

contraprestação pelos serviços comprovadamente contratados, entendo 

que a restrição creditícia debatida nesta lide refletiu apenas o exercício 

regular do direito de credora da Reclamada, não havendo de se falar em 

falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como 

lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A 

fim de corroborar toda a fundamentação supramencionada, segue abaixo 

colacionada, por analogia, uma decisão proveniente do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - VÍNCULO JURÍDICO 

COMPROVADO - FATURAS INADIMPLIDAS - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. No caso de ação declaratória de 

inexistência de débito, é ônus do credor comprovar o vínculo jurídico 

celebrado entre as partes, vez que se trata de prova negativa. 

Considerando que a demandada juntou aos autos as respectivas faturas 

referentes aos serviços utilizados pela consumidora, demonstrando a 

relação jurídica, documentos esses que não foram impugnados 

especificamente pela parte contrária, não há que se falar em indenização. 

A conduta da empresa de telefonia, consistente na cobrança e inscrição 

do nome da demandante nos cadastros restritivos mostra-se lícita, 

representando exercício regular de direito. (TJ-MG - AC: 

10000190997999001 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de 

Julgamento: 17/12/19, Data de Publicação: 20/01/2020).”. (Destaquei). Com 

respaldo em toda a fundamentação exarada no presente decisum, 

considerando que a Reclamada logrou êxito em comprovar a existência de 

fatos que impedem o reconhecimento do direito reivindicado pelo 

Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho resta prejudicado o 

acolhimento das pretensões submetidas à apreciação deste juízo. - Da 

litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que fora debatido nos autos, 

bem como, considerando o acervo probatório apresentado pela 

Reclamada, tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da 

existência do vínculo com a empresa ré e ainda, de que subsistiam débitos 

inadimplidos), distorceu a realidade dos fatos no flagrante intuito de induzir 

este juízo ao erro para, consequentemente, auferir vantagem indevida, 

incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código 

de Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta disposto pelo 

Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. 

A prática incorrida pelo Reclamante demonstrou uma atitude de 

deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação inaugural 

como sendo a materialização de sua má-fé. Condutas como essa, onde o 

único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, 

devem ser devidamente combatidas. Destaca-se ainda que, se a parte 

Reclamada não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

comprobatórios acerca do vínculo existente entre as partes (instrumentos 

contratuais assinados e documento de identificação pessoal), 

possivelmente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito em favor do Reclamante, o que, repita-se, deve ser 

combatido, pois, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 
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como escudo à litigância de má-fé. No entanto, de forma diversa do que 

quis fazer prevalecer a Reclamada, tenho que a princípio a má-fé não 

deve ser estendida ao patrono do Reclamante, pois, não foram 

apresentadas provas de que o causídico tenha participado decisivamente 

da distorção da realidade dos fatos. - Do pedido contraposto: Por 

derradeiro, no que concerne ao pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada, entendo que o mesmo merece ser acolhido. Reza o artigo 31 

da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao 

réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º 

desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia.”. (Destaquei). Consoante alhures mencionado, considerando 

que o Reclamante não apresentou nos presentes autos nenhum 

comprovante de que as pendências vencidas nos meses de abril a 

junho/2017 chegaram a ser devidamente quitadas, tenho que assiste à 

empresa de telefonia Ré o direito de reivindicar o pagamento do crédito 

que lhe é devido, o qual, por sua vez, é representado pelo montante de R$ 

422,01 (quatrocentos e vinte e dois reais e um centavo). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao 

mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a 

ação, bem como, CONDENO o Reclamante ao pagamento de uma multa de 

9% (nove por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 81 do 

CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido 

à época do efetivo pagamento. Outrossim, CONDENO o Reclamante ao 

pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários 

advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Ademais, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado pela Reclamada e, 

consequentemente, CONDENO o Reclamante ao pagamento da importância 

de R$ 422,01 (quatrocentos e vinte e dois reais e um centavo), a ser 

devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do 

efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data de vencimento da 

dívida (19/04/2017). Por fim, DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da 

parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno que 

o referido benefício não afasta a condenação proveniente da sua litigância 

de má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 17 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019666-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA BENEDITA PIRES (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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1019666-20.2019.8.11.0002 Reclamante: Edinalva Benedita 

Pires Reclamada: Telefônica Brasil S/A. (VIVO) SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Registra-se inicialmente que o valor atribuído à causa (R$ 122,08) não 

condiz com o proveito econômico almejado pela Reclamante, o qual, 

segundo consta dos pedidos elencados na petição inicial, é representado 

pela importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Destarte, com amparo no 

que preconiza o artigo 292, §3º do CPC/2015, retifico de ofício o valor da 

causa para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Das preliminares: 

- Da falta de interesse de agir – Da pretensão resistida: Preliminarmente, a 

Reclamada sustentou que não houve qualquer contato prévio pela 

Reclamante, o que, por sua vez, demonstra que não houve pretensão 

resistida por parte da empresa de telefonia. Por entender que a Autora 

não possui interesse de agir, a Ré postulou para que o processo fosse 

extinto sem julgamento do mérito. Em que pesem os argumentos ventilados 

pela Reclamada, entendo que os mesmos devem ser refutados. A meu 

ver, haverá o interesse processual de agir quando a pretensão se mostrar 

útil e necessária para a análise do direito do interessado, 

independentemente de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional 

(procedência ou improcedência). Logo, ainda que a Reclamada não tenha 

sido provocada na esfera administrativa (até mesmo porque não se trata 

de um pré-requisito para o ajuizamento de qualquer demanda), o fato de a 

Reclamante ter sustentado que foi negativada de forma indevida faz 

emergir não só o seu interesse, como também, a sua legitimidade para 

reivindicar a tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, 

rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de consulta pessoal extraída no 

balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito: Por fim, a Reclamada 

sustentou como matéria preliminar que a inicial foi instruída com um 

comprovante de restrição obtido por intermédio do cadastro de uma 

pessoa estranha à lide, fato este que impossibilita a verificação da 

veracidade do documento. Desta forma, a empresa Ré pugnou para que a 

Reclamante fosse intimada para emendar a inicial, a fim de apresentar um 

extrato de consulta obtido diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, sob pena de indeferimento da manifestação e, 

consequentemente, extinção dos autos. Não obstante às considerações 

acima mencionadas, tenho que as mesmas não reivindicam a guarida 

deste juízo. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo nenhum 

defeito ou irregularidade capaz de comprometer a apreciação do mérito da 

lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: A Reclamante 

esclareceu na petição inicial que teve o nome negativado a pedido da 

Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida no 

valor de R$ 122,08. No entanto, a Autora informou que não possui nenhum 

vínculo comercial com a Operadora Ré, motivo pelo qual, acredita que a 

inserção creditícia é indevida. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade da contratação 

dos seus serviços (habilitação da linha nº 65-99991-3166), bem como, 

que em decorrência do inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas 

exerceu o seu direito de credora, motivo pelo qual, entende que inexistem 

danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. No entanto, convém 

esclarecer à Postulante que, não obstante se trate de um direito básico 

inerente a pessoa do consumidor, a inversão do ônus da prova não pode 

ser interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe eximir da obrigação de 

fornecer a este juízo provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do 

direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). Nesse sentido, segue 

abaixo, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJRO: “Apelação 

cível. Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não recebida. Inversão 

do ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso desprovido. A 

benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 

(inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, devendo ser 

utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a parte-autora de 

trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que tenha 

condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos de 

existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor 
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das pretensões inaugurais. Via de regra, este juízo detém o entendimento 

de que as famigeradas telas sistêmicas, por possuírem caráter unilateral, 

não se revelam como um meio idôneo de prova, o que, inclusive, reflete o 

posicionamento majoritário da jurisprudência pátria. Todavia, embora a 

Operadora Ré não tenha protocolizado junto à sua defesa a cópia de 

nenhum contrato assinado pela consumidora, ainda assim entendo que, 

excepcionalmente, as telas sistêmicas colacionadas ao corpo da 

contestação, bem como, as faturas e o relatório de chamadas 

protocolizados como documentos anexos não merecem ser desprezados, 

pois, fizeram emergir consideráveis indícios acerca da regularidade da 

relação jurídica outrora estabelecida entre as partes. Conforme pode ser 

facilmente visualizado nas telas e faturas protocoladas com a defesa, o 

endereço registrado nos cadastros internos da empresa de telefonia é 

justamente a mesma localidade indicada pela Reclamante como sendo o 

seu endereço residencial, qual seja, “Rua Antônio Sotero de Almeida, nº 

24, Bairro Construmat, Várzea Grande – MT”. Ademais, as referidas telas 

sistêmicas igualmente demonstraram que as faturas correspondentes aos 

meses de fevereiro e março/2017 foram devidamente quitadas, o que, 

definitivamente, não condiz com o comportamento de um eventual 

fraudador. Logo, considerando os irrefutáveis indícios acerca da 

regularidade do vínculo anteriormente firmado entre as partes, tenho 

convicção de que as considerações iniciais não se revelam verossímeis. 

Já no que diz respeito à origem do débito debatido nos autos, entendo que 

a mesma restou satisfatoriamente esclarecida. Da exegese das telas 

colacionadas à defesa, constata-se que a parte Autora se quedou silente 

em promover o pagamento das faturas vencidas de abril a junho/2017, 

motivo pelo qual, entendo que restou devidamente justificada a inserção 

do nome da Reclamante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Com o 

protocolo da contestação, entendo que cabia à Reclamante refutar 

pontualmente todos os argumentos e provas apresentadas pela 

Reclamada, ônus este do qual não se desincumbiu. Data máxima vênia à 

impugnação protocolada nos autos, entendo que foram ventiladas 

considerações totalmente inócuas para comprometer a credibilidade da 

tese defensiva. In casu, reitero que foram apresentados indícios 

substanciais de que subsistiu relação contratual entre os litigantes (- a 

consumidora não apresentou nenhuma prova de que realmente chegou a 

contatar a empresa para solucionar a questão; - o endereço cadastrado 

nos sistemas da Ré é a mesma localidade indicada na inicial e ainda, as 

telas sistêmicas evidenciaram a realização de pagamentos de faturas), os 

quais, concatenados ao fato da Reclamante não ter apresentado qualquer 

comprovante de pagamento inerente à dívida que lhe está sendo cobrada 

e ainda, da mesma não ter apresentado nenhuma prova de que chegou a 

extraviar os seus documentos pessoais (o que, em tese, possibilitaria a 

atuação de um eventual terceiro estelionatário), confere legitimidade ao 

apontamento restritivo debatido nestes autos. Portanto, em havendo 

débitos pendentes, bem como, reitero, não tendo sido apresentado pela 

Reclamante qualquer comprovante de pagamento, entendo que a restrição 

creditícia debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito 

de credora da Reclamada, não havendo de se falar em falha na prestação 

dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como imputar à empresa 

de telefonia a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). 

Nesse sentido, segue transcrita, por analogia, uma recente decisão 

contemplada pelo TJSP: “Apelação cível - ação declaratória negativa 

cumulada com indenizatória por danos morais - prestação de serviço – 

telefonia – asseverado desconhecimento da dívida - relação jurídica 

comprovada - reprodução de telas sistêmicas a informar existente vinculo 

negocial entre as partes, bem assim a realização de pagamentos - 

desnecessidade, no contexto, da apresentação do contrato escrito, ou 

ainda da sua gravação - prova do adimplemento não levada a efeito - 

débito exigível - restrição legítima - dano moral não evidenciado - resultado 

de improcedência preservado - recurso improvido. (TJ-SP - AC: 

10028361420198260405 SP 1002836-14.2019.8.26.0405, Relator: Tercio 

Pires, Data de Julgamento: 23/01/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 23/01/2020).”. (Destaquei). Considerando que a Reclamada 

logrou êxito em comprovar a existência de fatos que impedem o 

reconhecimento do direito reivindicado pelo Reclamante (art. 373, II do 

CPC/2015), tenho que resta prejudicado o acolhimento das pretensões 

submetidas à apreciação deste juízo. - Da litigância de má-fé: Da exegese 

de tudo o que fora debatido nos autos, tenho que a parte Autora, 

intencionalmente (ciente da existência do vínculo com a empresa Ré e de 

que subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade dos fatos no 

flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, 

auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto 

pelo Artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o 

que resta disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO).”. A prática incorrida pela Reclamante demonstrou 

uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação 

inaugural como sendo a materialização de sua má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela 

qual, devem ser devidamente combatidas. - Do pedido contraposto: Por 

derradeiro, no que concerne ao pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada, entendo que o mesmo merece ser acolhido. Reza o artigo 31 

da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao 

réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º 

desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia.”. (Destaquei). Consoante alhures mencionado, considerando 

que a Reclamante não apresentou nos presentes autos nenhum 

comprovante de que as pendências vencidas nos meses de abril a 

junho/2017 chegaram a ser devidamente quitadas, tenho que assiste à 

empresa de telefonia Ré o direito de reivindicar o pagamento do crédito 

que lhe é devido, o qual, por sua vez, é representado pelo montante de R$ 

122,08 (cento e vinte e dois reais e oito centavos). Dispositivo: Diante de 

todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito da 

lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem 

como, CONDENO a Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove 

por cento) sobre o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro no 

artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 

FONAJE, considerando a retificação ex officio do valor da causa (artigo 

292, §3º do CPC/2015), corrigido à época do efetivo pagamento. 

Outrossim, CONDENO a Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO a 

Reclamante ao pagamento da importância de R$ 122,08 (cento e vinte e 

dois reais e oito centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, 

bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou 

seja, a data de vencimento da dívida (19/04/2017). Por fim, DEFIRO a 

gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015), no entanto, consigno que o referido benefício não afasta a 

condenação proveniente da sua litigância de má-fé (artigo 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 17 de fevereiro 

de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016059-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1016059-96.2019.8.11.0002 Reclamante: Cleide Lopes dos 

Santos Reclamado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados - NPL I SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não 

havendo a necessidade de serem produzidas outras provas para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Das preliminares: - Da inépcia da petição inicial: Preliminarmente, o 

Reclamado sustentou que o comprovante de negativação colacionado aos 

autos não é originário dos órgãos de proteção, o que, por sua vez, 

impossibilita a constatação da veracidade do documento. Com respaldo 

nos referidos argumentos, o Réu postulou pelo indeferimento dos pedidos 

iniciais e, conseguintemente, para que o feito fosse extinto sem a 

resolução do mérito. Não obstante às considerações supracitadas, tenho 

que as mesmas não reivindicam a guarida deste juízo. A meu ver, os 

requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do CPC/2015 restaram 

satisfatoriamente preenchidos, não havendo nenhum defeito ou 

irregularidade capaz de comprometer a apreciação do mérito da lide. Ante 

o exposto, rejeito a preliminar arguida. - Da incompetência do procedimento 

do Juizado Especial Cível: Por fim, o Reclamado sustentou a necessidade 

de ser realizada uma prova pericial na assinatura lançada no instrumento 

(contrato) anexo à defesa, pois, o referido registro guarda semelhança 

com àqueles lançados nos documentos que instruíram a inicial. No entanto, 

por acreditar que a complexidade da referida prova não está em harmonia 

com os princípios norteadores dos Juizados Especiais, o Reclamado 

postulou para que o processo fosse extinto por inadmissibilidade do 

procedimento sumaríssimo. Por entender que os argumentos acima 

mencionados estão intimamente concatenados ao mérito da lide, 

postergarei a análise da preliminar em debate. Do Mérito: A Reclamante 

alegou na petição inicial que, ao tentar promover a abertura de um 

crediário, tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a 

pedido do Reclamado, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida no valor de R$ 504,22. No entanto, a Autora informou que 

desconhece o débito que lhe está sendo cobrado, bem como, o contrato 

que deu origem à pendência, motivo pelo qual, acredita que a inserção 

creditícia é indevida. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, o 

Reclamado esclareceu que a pendência debatida na presente demanda 

(decorrente de uma contratação firmada originalmente pela Reclamante 

junto ao “Banco Losango S.A.”) foi objeto de um contrato de cessão de 

crédito firmado pelo mesmo (cessionário) junto ao “Banco Losango S.A.” 

(instituição cedente), bem como, que a Reclamante foi devidamente 

comunicada acerca do referido negócio jurídico. O Réu defendeu que, em 

decorrência do inadimplemento contratual incorrido pela Reclamante (não 

obstante tivesse sido devidamente notificada), apenas exerceu o seu 

direito de credor, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos argumentos acima mencionados, o 

Reclamado pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em 

favor da Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo probatório colacionado aos autos, entendo que o 

Reclamado logrou êxito em demonstrar a existência de fatos que impedem 

o acolhimento das pretensões inaugurais (art. 373, II, do CPC/2015). No 

tocante ao vínculo existente entre os litigantes, tenho que o mesmo restou 

devidamente comprovado, haja vista que, segundo consta da “CERTIDÃO” 

anexa à defesa, a dívida debatida na presente demanda foi objeto de um 

contrato de cessão de crédito firmado entre o Reclamado (cessionário) e 

o Banco Losango S/A. (cedente) na data de 18/01/2018, passando o Réu, 

desde então, a figurar legalmente na qualidade de credor da pendência 

(art. 293 do Código Civil) outrora inadimplida pela Demandante. De suma 

importância consignar que, além de demonstrar a regularidade da cessão 

de crédito outrora firmada com o Banco Losango S/A., o Reclamado 

comprovou documentalmente o vínculo negocial outrora estabelecido entre 

a Reclamante e a instituição financeira cedente, bem como, esclareceu a 

origem da dívida que culminou com a inserção creditícia submetida à 

apreciação deste juízo. A fim de respaldar os argumentos defensivos, o 

Reclamado anexou aos autos a cópia de esclarecedores documentos, 

dentre eles uma “CERTIDÃO” comprobatória da cessão de crédito, bem 

como, um “COMUNICADO” (notificação) encaminhado à Autora sobre a 

referida cessão e ainda, um “COMPROVANTE DE DÉBITO” (instrumento 

contratual) devidamente assinado pela pessoa da Reclamante. De suma 

relevância consignar que a assinatura lançada no referido contrato 

guarda notória similitude com àquelas exaradas nos documentos que 

instruíram a inicial e no termo de audiência de conciliação, motivo pelo qual, 

entendo ser prescindível a realização de qualquer prova pericial para se 

atestar a legitimidade do vínculo originalmente firmado entre a Autora e a 

financeira cedente (Losango). Já no que diz respeito à origem da dívida 

(objeto da cessão de crédito) supostamente desconhecida pela 

Reclamante, entendo que a mesma foi devidamente esclarecida. Da 

exegese do “Comprovante de Débito” anexo à contestação, verifica-se 

que a Demandante tomou emprestado/financiou um determinado valor junto 

à instituição financeira cedente (R$ 402,61), no entanto, apesar de ter 

assumido o compromisso de adimplir 12 (doze) prestações no valor de R$ 

56,43 (cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos), aparentemente 

se quedou silente em promover os pagamentos que se faziam 

necessários, motivo pelo qual, entendo que restou devidamente justificada 

a inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Com a 

apresentação da contestação, cabia à Reclamante refutar pontualmente 

todos os argumentos e provas apresentadas pelo Reclamado, ônus que, 

definitivamente, não se desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação 

protocolizada nos autos, tenho que foram ventiladas apenas 

considerações genéricas, pois, apesar de ter defendido a necessidade de 

ser realizada uma prova de cunho pericial, a Reclamante não apontou 

absolutamente nenhum vestígio de fraude na assinatura lançada no 

contrato apresentado nos autos (a qual, reitero, se encontra em harmonia 

com os registros consignados nos documentos que instruíram a inicial e 

ainda, no termo de audiência de conciliação). Outro ponto que chamou a 

atenção deste juízo relaciona-se ao tópico correspondente à 

inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois, apesar de a Reclamante ter 

colacionado ao corpo de sua impugnação uma tela indicando a existência 

de apenas uma restrição, verifica-se nitidamente que o apontamento indica 

como credor o “BANCO BRADESCO S/A.” (ou seja, uma parte estranha a 

presente lide que), o que, definitivamente, extirpa qualquer dúvida acerca 

do caráter genérico da impugnação. Diante das provas vinculadas à 

contestação, não tenho dúvidas de que a Reclamante, embora tivesse 

mantido relação negocial junto ao Banco Losango S.A. (cedente), não 

honrou com os pagamentos que se faziam necessários. 

Conseguintemente, tendo a dívida inadimplida sido legalmente cedida à 

pessoa do Reclamado e ainda, não tendo a Autora apresentado nos 

presentes autos os competentes comprovantes de pagamento, entendo 

que a negativação submetida a apreciação deste juízo se revelou legítima. 

Com amparo nos argumentos acima destacados, entendo que o 

Reclamado não praticou qualquer ato ilícito em detrimento da Reclamante. 

Pelo contrário, o Demandado apenas exerceu o seu regular direito de 

credor (art. 188, I, do Código Civil), não havendo como ser reconhecida 

qualquer falha na prestação dos seus serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC). 

Visando corroborar toda a fundamentação exarada no presente 

pronunciamento jurisdicional, seguem colacionados, por analogia, alguns 

recentes posicionamentos jurisprudenciais: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. CESSÃO 

DE CRÉDITO E DÍVIDA SUBJACENTE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO. Comprovada a cessão do crédito e a origem da dívida cedida, a 

inscrição em órgão de restrição de crédito é regular e toma contorno de 

exercício regular de direito. A cessão de crédito realizada entre credor e 

terceiro, por si só, não tem o condão de desnaturar a dívida existente. 

Falta de notificação da cessão de crédito (art. 290, CC) não abala o 

crédito do cessionário, que inclusive pode praticar atos conservatórios do 

direito independentemente do conhecimento pelo devedor a respeito da 

cessão (art. 293, CC). Demonstrada a existência do crédito e a cessão, e 

não demonstrando a parte autora o adimplemento, não se há falar em 

inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70083463331 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de 
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Julgamento: 03/02/2020, Nona Câmara Cível).”. (Destaquei). “Indenizatória 

– danos morais – autor que alega desconhecer a origem da dívida que deu 

ensejo à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes – 

documentos juntados com a contestação que bem comprovam 

contratação de conta corrente, com cessão do crédito à ré - regularidade 

da negativação – dano moral indevido - ação improcedente – recurso 

i m p r o v i d o .  ( T J - S P  -  A C :  1 0 0 0 1 2 9 7 7 2 0 1 9 8 2 6 0 5 3 3  S P 

1000129-77.2019.8.26.0533, Relator: Jovino de Sylos, Data de Julgamento: 

03/02/2020, 16ª Câmara de Direito Privado).”. (Destaquei). Por derradeiro, 

considerando que o Reclamado se desincumbiu satisfatoriamente de seu 

ônus probatório (artigo 373, II, do CPC/2015), tenho que outro caminho não 

há a ser trilhado por este juízo, senão refutar integralmente os pedidos 

iniciais. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares 

arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 

487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor da parte Demandante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 17 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019033-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA COUTINHO CURVO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1019033-09.2019.8.11.0002 Reclamante: Angélica Coutinho 

Curvo dos Santos Reclamada: OI S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do mérito: A 

Reclamante esclareceu na petição inicial que teve o nome negativado a 

pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida no valor de R$ 420,82. No entanto, a Autora afirmou que não 

reconhece o débito que lhe está sendo cobrado, bem como, que não 

consumiu os serviços da Operadora Ré, motivo pelo qual, acredita que a 

inserção creditícia é indevida. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade da contratação 

dos seus serviços (habilitação do terminal nº 65-3684-0731), bem como, 

que em decorrência do inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas 

exerceu o seu direito de credora, motivo pelo qual, entende que inexistem 

danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. No entanto, convém 

esclarecer à Postulante que, não obstante se trate de um direito básico 

inerente a pessoa do consumidor, a inversão do ônus da prova não pode 

ser interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe eximir da obrigação de 

fornecer a este juízo provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do 

direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). Nesse sentido, segue 

abaixo, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJRO: “Apelação 

cível. Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não recebida. Inversão 

do ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso desprovido. A 

benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 

(inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, devendo ser 

utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a parte-autora de 

trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que tenha 

condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos de 

existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Via de regra, este juízo detém o entendimento 

de que as famigeradas telas sistêmicas, por possuírem caráter unilateral, 

não se revelam como um meio idôneo de prova, o que, inclusive, reflete o 

posicionamento majoritário da jurisprudência pátria. Todavia, embora a 

Operadora Ré não tenha protocolizado junto à sua defesa a cópia de 

nenhum contrato assinado pela consumidora, ainda assim entendo que, 

excepcionalmente, as telas sistêmicas colacionadas ao corpo da 

contestação, bem como, as faturas de cobrança protocolizadas como 

documentos anexos não merecem ser desprezadas, pois, fizeram emergir 

consideráveis indícios acerca da regularidade da relação jurídica outrora 

estabelecida entre as partes. Conforme pode ser facilmente visualizado 

nas telas e faturas protocoladas com a defesa, o endereço registrado nos 

cadastros internos da empresa de telefonia é justamente a mesma 

localidade indicada pela Reclamante como sendo o seu endereço 

residencial, qual seja, “Rua Torquato, nº 553, Bairro Capela do Piçarrão, 

Várzea Grande – MT”. Ademais, as referidas telas sistêmicas (Id. 

28607367) igualmente demonstraram que as faturas correspondentes aos 

meses de outubro/2015 a junho/2016 foram devidamente quitadas, o que, 

definitivamente, não condiz com o comportamento de um eventual 

fraudador. Logo, considerando os irrefutáveis indícios acerca da 

regularidade do vínculo anteriormente firmado entre as partes, tenho 

convicção de que as considerações iniciais não se revelam verossímeis. 

Já no que diz respeito à origem do débito debatido nos autos, entendo que 

a mesma restou satisfatoriamente esclarecida. Da exegese das telas 

colacionadas à defesa, constata-se que a parte Autora se quedou silente 

em promover o pagamento das faturas vencidas nos meses de julho, 

agosto e dezembro/2016, motivo pelo qual, entendo que restou 

devidamente justificada a inserção do nome da Reclamante junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Com o protocolo da contestação, entendo 

que cabia à Reclamante refutar pontualmente todos os argumentos e 

provas apresentadas pela Reclamada, ônus este do qual não se 

desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação protocolada nos autos, 

entendo que foram ventiladas considerações totalmente inócuas para 

comprometer a credibilidade da tese defensiva. In casu, reitero que foram 

apresentados indícios substanciais de que subsistiu relação contratual 

entre os litigantes (o endereço cadastrado nos sistemas da Ré é a mesma 

localidade indicada no preâmbulo da inicial e as telas sistêmicas 

evidenciaram a realização de vários pagamentos de faturas), os quais, 

concatenados ao fato da Reclamante não ter apresentado qualquer 

comprovante de pagamento inerente à dívida que lhe está sendo cobrada 

e ainda, da mesma não ter apresentado nenhuma prova de que chegou a 

extraviar os seus documentos pessoais (o que, em tese, possibilitaria a 

atuação de um eventual terceiro estelionatário), confere legitimidade ao 

apontamento restritivo debatido nestes autos. Portanto, em havendo 

débitos pendentes, bem como, reitero, não tendo sido apresentado pela 

Reclamante qualquer comprovante de pagamento, entendo que a restrição 

creditícia debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito 

de credora da Reclamada, não havendo de se falar em falha na prestação 

dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como imputar à empresa 

de telefonia a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). 

Nesse sentido, segue transcrita, por analogia, uma recente decisão 

contemplada pelo TJSP: “Apelação cível - ação declaratória negativa 

cumulada com indenizatória por danos morais - prestação de serviço – 
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telefonia – asseverado desconhecimento da dívida - relação jurídica 

comprovada - reprodução de telas sistêmicas a informar existente vinculo 

negocial entre as partes, bem assim a realização de pagamentos - 

desnecessidade, no contexto, da apresentação do contrato escrito, ou 

ainda da sua gravação - prova do adimplemento não levada a efeito - 

débito exigível - restrição legítima - dano moral não evidenciado - resultado 

de improcedência preservado - recurso improvido. (TJ-SP - AC: 

10028361420198260405 SP 1002836-14.2019.8.26.0405, Relator: Tercio 

Pires, Data de Julgamento: 23/01/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 23/01/2020).”. (Destaquei). Considerando que a Reclamada 

logrou êxito em comprovar a existência de fatos que impedem o 

reconhecimento do direito reivindicado pelo Reclamante (art. 373, II do 

CPC/2015), tenho que resta prejudicado o acolhimento das pretensões 

submetidas à apreciação deste juízo. - Da litigância de má-fé: Da exegese 

de tudo o que fora debatido nos autos, tenho que a parte Autora, 

intencionalmente (ciente da existência do vínculo com a empresa Ré e de 

que subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade dos fatos no 

flagrante intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, 

auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto 

pelo Artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o 

que resta disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da 

litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de 

custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos 

artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII 

Encontro – Palmas/TO).”. A prática incorrida pela Reclamante demonstrou 

uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação 

inaugural como sendo a materialização de sua má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela 

qual, devem ser devidamente combatidas. - Do pedido contraposto: Por 

derradeiro, no que concerne ao pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada, entendo que o mesmo merece ser acolhido. Reza o artigo 31 

da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao 

réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º 

desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia.”. (Destaquei). Consoante alhures mencionado, considerando 

que a Reclamante não apresentou nos presentes autos nenhum 

comprovante de que as pendências vencidas nos meses de julho, agosto 

e dezembro/2016 chegaram a ser devidamente quitadas, tenho que 

assiste à Operadora Ré o direito de reivindicar o pagamento do crédito que 

lhe é devido, o qual, por sua vez, é representado pelo montante de R$ 

420,82 (quatrocentos e vinte reais e oitenta e dois centavos). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO a Reclamante ao 

pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo pagamento. 

Outrossim, CONDENO a Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada e, consequentemente, CONDENO a 

Reclamante ao pagamento da importância de R$ 420,82 (quatrocentos e 

vinte reais e oitenta e dois centavos), a ser devidamente corrigida pelo 

índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 

43 do STJ), ou seja, a data de vencimento da dívida (19/07/2016). Por fim, 

DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 

3º, do CPC/2015), no entanto, consigno que o referido benefício não 

afasta a condenação proveniente da sua litigância de má-fé (artigo 98, § 

4º, do CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 18 de fevereiro 

de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019021-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1019021-92.2019.8.11.0002 Reclamante: Irene Cavalcante da 

Silva Reclamada: OI S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não 

havendo a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Do 

Mérito: A Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar efetuar 

compras no comércio local, tomou conhecimento de que o seu nome havia 

sido negativado pela Reclamada, em decorrência do inadimplemento de 

uma suposta dívida no valor de R$ 152,49. No entanto, a Autora informou 

que nunca teve qualquer negociação junto à Operadora Ré, bem como, 

que desconhece totalmente a pendência que lhe está sendo cobrada, 

motivo pelo qual, acredita que a inserção creditícia é indevida. Por 

entender que os fatos supracitados lhe proporcionaram prejuízos de 

ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, a Reclamada sustentou a regularidade do vínculo 

entre as partes, bem como, esclareceu que o terminal somente foi 

instalado porque a pessoa quem recebeu o instalador apresentou os 

documentos do titular da linha telefônica e ainda, que em decorrência do 

inadimplemento incorrido pela Reclamante, as cobranças se revelaram 

legítimas, não havendo de se falar em danos morais indenizáveis. A Ré 

ressaltou ainda que, caso o juízo entenda que a contratação foi 

proveniente de uma fraude, mesmo assim não poderia ser 

responsabilizada, pois, os fatos narrados na inicial demonstraram que 

houve culpa da consumidora (omissão no dever de guarda de seus 

documentos) e de terceiro. Com amparo nos referidos argumentos, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em 

favor da Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão declaratória inaugural 

(descumprindo os preceitos do artigo 373, II, do CPC/2015). Embora a 

Reclamada tenha sustentado a regularidade do vínculo com a parte 

Autora, registra-se que a operadora de telefonia se limitou em colacionar 

ao corpo de sua defesa o “print” de algumas telas sistêmicas, não 

anexando aos autos absolutamente nenhum documento apto para 

comprovar a efetiva contratação dos seus serviços. Com a devida vênia 

aos argumentos exarados na contestação, contemplo o entendimento de 

que, por se tratarem de provas de cunho unilateral, o simples “print” de 

algumas telas sistêmicas não se revela suficiente para comprovar a 

regularidade da contratação de qualquer linha ou terminal telefônico, 

tampouco a legitimidade da pendência que está sendo exigida da 

consumidora. No intuito de corroborar o posicionamento supracitado, 

segue destacada, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL COM PEDIDO DE LIMINAR, INAUDITA ALTERA PARTE - 

NEGATIVAÇÃO JUNTO AO SPC/SERASA - ORIGEM DO DÉBITO NÃO 
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DEMONSTRADA - DOCUMENTOS UNILATERAIS - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO. 

(...). A mera apresentação de telas de sistema informatizado, 

desacompanhadas de quaisquer outras evidências acerca da 

formalização da relação jurídica entre as partes, não é suficiente para 

comprovar a existência da dívida, dado o caráter unilateral de tais 

documentos. (...). (TJ-MG - AC: 10000181436700001 MG, Relator: Newton 

Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 12/03/0019).”. (Destaquei). In casu, 

entendo que cabia à Reclamada comprovar a efetiva contratação do 

famigerado terminal mediante a apresentação de documentos dotados de 

integridade, como por exemplo a cópia de um instrumento contratual 

(assinado pela contratante ou pela pessoa quem supostamente recebeu o 

instalador da empresa) ou de um arquivo de áudio em que a própria 

Reclamante tenha externado a sua adesão a eventual serviço ofertado, 

ônus este que, definitivamente, a empresa de telefonia não se 

desincumbiu. Ainda que tente se esquivar de suas responsabilidades, 

cumpre registrar que, em se tratando o vínculo existente entre as partes 

de uma relação consumerista (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

Reclamada assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para formalizar a contratação dos seus serviços e, 

conseguintemente, evitar que consumidores como a Reclamante fossem 

prejudicados. Consigna-se que a matéria debatida nos autos, qual seja, 

fraude na contratação de serviços, não é estranha às atividades típicas 

desenvolvidas/fornecidas pela operadora de telefonia (a qual deve 

sempre zelar pela segurança na contratação de quaisquer dos seus 

serviços), razão pela qual, por se tratar de um fortuito interno, a mesma 

não tem o condão para afastar a responsabilidade da Reclamada. A fim de 

respaldar a fundamentação supracitada, oportuno transcrever os 

ensinamentos do doutrinador Bruno Miragem (Miragem, Bruno. Curso de 

direito do consumidor – 6. Ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016, p. 614/615): “Todavia, refira-se, que no 

direito do consumidor, considerando que o regime de responsabilidade 

objetiva tem por fundamento o profissionalismo dos fornecedores e a 

existência do defeito, admite-se atualmente a distinção entre caso fortuito 

interno e caso fortuito externo, segundo os termos que já estabelecemos 

acima. Nesse sentido, de regra só é considerada excludente da 

responsabilidade do fornecedor o chamado caso fortuito externo, ou seja, 

quando o evento que dá causa ao dano é estranho à atividade típica, 

profissional, do fornecedor. Apenas nesta condição estará apta a 

promover o rompimento do nexo de causalidade, afastando totalmente a 

conduta do fornecedor como causadora do dano sofrido pelo consumidor. 

(...)”. (Destaquei). Portanto, não tendo sido devidamente comprovada a 

relação contratual existente entre os litigantes, entendo que a negativação 

registrada em detrimento da Reclamante se revelou totalmente ilícita (artigo 

186 do Código Civil), o que, conseguintemente, ampara a pretensão 

declaratória (inexistência de débitos) submetida à apreciação deste juízo. 

Todavia, embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um reprovável 

ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de que a 

pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição protocolado junto à inicial não proporcionou ao juízo a segurança 

necessária para o reconhecimento do alegado “dano moral”. Da exegese 

do referido extrato de negativação, constata-se facilmente que não é feita 

qualquer referência às datas em que os apontamentos restritivos 

debatidos nesta lide foram realmente efetivados (o que, por sua vez, 

inviabilizaria a correta liquidação da sentença nos termos da súmula 54 do 

STJ), limitando-se o “questionável” documento a indicar apenas as datas 

correspondentes ao vencimento das dívidas (“ocorrência”). De suma 

relevância consignar ainda que, segundo consta do mencionado 

documento, o nome da Reclamante possui outros 03 (três) apontamentos 

creditícios adicionais efetuados pela credora “FIDC NPL 2”. A meu ver, o 

fato de existirem outras anotações em prejuízo da parte Autora, cujas 

datas de “inclusão” aparentam terem sido convenientemente omitidas, 

impossibilita este juízo de atestar qual é a restrição preexistente (o que, 

por sua vez, poderia culminar com a incidência da Súmula 385 do STJ). 

Logo, tendo em vista a flagrante possibilidade de um dos apontamentos 

realizados pela “FIDC NPL 2” ser preexistente ao que está sendo discutido 

nesta demanda, reitero que o documento protocolado pela Reclamante não 

detém nenhuma credibilidade e, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja 

utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, entendo que o 

pedido de dano moral deve ser rejeitado. Visando corroborar toda a 

fundamentação supramencionada, resta conveniente transcrever um 

julgado contemplado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS 

SISTÊMICAS. INADMISSIBILIDADE. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA DA PARTE RECLAMADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

PELA EXISTÊNCIA DE MAIS APONTAMENTOS NO CADASTRO 

DESABONADOR E EXTRATO DO SPC SEM DATA DE INCLUSÃO 

RESTRITIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Recurso Inominado nº 

8023421-64.2018.811.0002. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Juiz Relator: Dr. Alex Nunes de Figueiredo. Data do julgamento: 

29/03/2019).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, 

apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nestes autos, 

bem como, DETERMINAR à Reclamada para promover a baixa definitiva do 

apontamento restritivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 

da presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a 

título de danos morais. Por derradeiro, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). 

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Várzea Grande - MT, 18 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda 

Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019872-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO ROCHA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1019872-34.2019.8.11.0002 Reclamante: Agnaldo Rocha 

Ferreira Reclamada: Telefônica Brasil S/A. (VIVO) SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, tendo em vista o decurso do prazo (o qual ocorreu em 

17/02/2019) para apresentação da impugnação, bem como, em não 

havendo a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Das preliminares: - Da 

ausência de prova mínima: Preliminarmente, a Reclamada sustentou que 

não há suporte probatório mínimo acerca dos fatos constitutivos do direito 

perseguido pelo Reclamante, motivo pelo qual, postulou para que a inicial 

fosse indeferida e, conseguintemente, o processo extinto sem a resolução 

do mérito. Com a devida vênia aos argumentos ventilados pela Reclamada, 

entendo que os mesmos devem ser repelidos, pois, não se fazem 

presentes nenhuma das hipóteses passíveis de ensejar o indeferimento 
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da inicial (artigo 330 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. - Da ausência de consulta pessoal extraída no balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito: Por fim, a Reclamada alegou que o Reclamante 

deixou de apresentar a consulta que realizou nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, limitando-se a apresentar um documento obtido por meio de 

convênio com tais órgãos. Destarte, a empresa Ré postulou para que a 

parte Autora fosse intimada a emendar a sua inicial, a fim de trazer ao 

processo uma consulta restritiva extraída no balcão dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, sob pena de indeferimento de sua manifestação e, 

consequentemente, extinção dos autos. Não obstante às considerações 

acima mencionadas, tenho que as mesmas não reivindicam a guarida 

deste juízo. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não havendo nenhum 

defeito ou irregularidade capaz de comprometer a apreciação do mérito da 

lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do mérito: O Reclamante 

alegou na petição inicial que, ao tentar realizar uma compra, tomou 

conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido da 

Reclamada, em decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida no 

valor de R$ 112,01. No entanto, o Autor informou que desconhece a 

pendência que lhe está sendo cobrada, bem como, que não foi 

comunicado de forma premonitória acerca do apontamento e ainda, que 

apesar de ter tentado solucionar a questão administrativamente, não 

obteve êxito. Por entender que foi negativado indevidamente e ainda, que 

tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, a Reclamada sustentou a regularidade da contratação 

dos seus serviços (habilitação da linha nº 65-9687-9099), bem como, que 

em decorrência do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, apenas 

exerceu o seu direito de credora, motivo pelo qual, entende que inexistem 

danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, 

em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor do 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. No entanto, convém 

esclarecer ao Postulante que, não obstante se trate de um direito básico 

inerente a pessoa do consumidor, a inversão do ônus da prova não pode 

ser interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe eximir da obrigação de 

fornecer a este juízo provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do 

direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). Nesse sentido, segue 

abaixo, por analogia, uma jurisprudência proveniente do TJRO: “Apelação 

cível. Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não recebida. Inversão 

do ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso desprovido. A 

benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 

(inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, devendo ser 

utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a parte-autora de 

trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que tenha 

condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos de 

existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita em favor 

das pretensões inaugurais. Via de regra, este juízo detém o entendimento 

de que as famigeradas telas sistêmicas, por possuírem caráter unilateral, 

não se revelam como um meio idôneo de prova, o que, inclusive, reflete o 

posicionamento majoritário da jurisprudência pátria. No entanto, chamou a 

atenção deste juízo o fato do Reclamante não ter negado expressamente 

que subsistiu vínculo com a Reclamada, pois, limitou-se a ventilar que “não 

possui débito com a parte Requerida”. Outrossim, registra-se que, apesar 

de ter sustentado que chegou a contatar a Operadora Reclamada para 

solucionar o equívoco administrativamente, o Demandante não apresentou 

a este juízo absolutamente nenhum protocolo de atendimento, o que, 

consequentemente, compromete a verossimilhança da explanação inicial. 

Pois bem, embora a Operadora Ré não tenha protocolizado junto à sua 

defesa a cópia de nenhum contrato assinado pelo consumidor, ainda 

assim entendo que, excepcionalmente, as telas sistêmicas colacionadas 

ao corpo da contestação e as faturas apresentadas como documentos 

anexos não merecem ser desprezadas, pois, fizeram emergir 

consideráveis indícios acerca da regularidade da relação jurídica outrora 

estabelecida entre as partes. Conforme pode ser facilmente visualizado 

nas telas e faturas protocoladas com a defesa, o endereço registrado nos 

cadastros internos da empresa de telefonia é justamente a mesma 

localidade indicada pelo Reclamante como sendo o seu endereço 

residencial, qual seja, “Rua Manoel Pinheiro, Quadra 38, Lote 05, Bairro 

Jardim Marajoara, Várzea Grande – MT”. Ademais, as referidas telas 

sistêmicas igualmente demonstraram que as faturas correspondentes aos 

meses de outubro a dezembro/2015 foram devidamente quitadas, o que, 

definitivamente, não condiz com o comportamento de um eventual 

fraudador. Logo, considerando os irrefutáveis indícios acerca da 

regularidade do vínculo anteriormente firmado entre as partes, reitero que 

as considerações iniciais não se revelam verossímeis. Já no que diz 

respeito à origem do débito debatido nos autos, entendo que a mesma 

restou satisfatoriamente esclarecida. Da exegese das telas colacionadas 

à defesa, constata-se que a parte Autora se quedou silente em promover 

o pagamento das faturas vencidas de janeiro a março/2016, motivo pelo 

qual, entendo que restou devidamente justificada a inserção do nome do 

Reclamante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. No que se refere a 

alegação do Postulante de que não teria sido notificado de forma 

premonitória acerca da inserção creditícia, tenho que não há como imputar 

qualquer responsabilidade à Operadora Ré, pois, segundo previsão 

contida na súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro 

de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição”. Com o protocolo da contestação, entendo que cabia ao 

Reclamante refutar pontualmente todos os argumentos e provas 

apresentadas pela Reclamada, ônus este do qual não se desincumbiu, 

pois, deixou transcorrer in albis o prazo para protocolar a sua 

impugnação, transmutando o seu silêncio em aquiescência tácita com toda 

a tese defensiva. Portanto, em havendo débitos pendentes, bem como, 

não tendo sido apresentado pelo Reclamante qualquer comprovante de 

pagamento ou ainda, qualquer prova de que chegou a extraviar os seus 

documentos pessoais (o que, em tese, possibilitaria a ação de eventual 

fraudador), entendo que a restrição creditícia debatida nesta lide refletiu 

apenas o exercício regular do direito de credora da Reclamada, não 

havendo de se falar em falha na prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, 

do CDC), tampouco como atribuir à empresa de telefonia a prática de 

qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). Nesse sentido, segue 

transcrita, por analogia, uma recente decisão contemplada pelo TJSP: 

“Apelação cível - ação declaratória negativa cumulada com indenizatória 

por danos morais - prestação de serviço – telefonia – asseverado 

desconhecimento da dívida - relação jurídica comprovada - reprodução de 

telas sistêmicas a informar existente vinculo negocial entre as partes, bem 

assim a realização de pagamentos - desnecessidade, no contexto, da 

apresentação do contrato escrito, ou ainda da sua gravação - prova do 

adimplemento não levada a efeito - débito exigível - restrição legítima - 

dano moral não evidenciado - resultado de improcedência preservado - 

recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10028361420198260405 SP 

1002836-14.2019.8.26.0405, Relator: Tercio Pires, Data de Julgamento: 

23/01/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

23/01/2020).”. (Destaquei). Considerando que a Reclamada logrou êxito 

em comprovar a existência de fatos que impedem o reconhecimento do 

direito reivindicado pelo Reclamante (art. 373, II do CPC/2015), tenho que 

resta prejudicado o acolhimento das pretensões submetidas à apreciação 

deste juízo. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que fora 

debatido nos autos, tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da 

existência do vínculo com a empresa Ré e de que subsistiam débitos 

inadimplidos), distorceu a realidade dos fatos no flagrante intuito de induzir 

este juízo ao erro para, consequentemente, auferir vantagem indevida, 

incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código 

de Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta disposto pelo 

Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé 

poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. 

A prática incorrida pelo Reclamante demonstrou uma atitude de 

deslealdade processual, caracterizando-se a manifestação inaugural 

como sendo a materialização de sua má-fé. Condutas como essa, onde o 

único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da efetiva prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, 

devem ser devidamente combatidas. No entanto, em que pesem as 

considerações apresentadas pela empresa Ré, consigno que, a princípio, 

a má-fé não deve ser estendida ao patrono do Reclamante, pois, não foi 

apresentada nenhuma prova de que o causídico tenha participado da 

distorção da realidade fática. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito 
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as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO o 

Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo 

pagamento. Outrossim, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Por fim, DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno que o 

referido benefício não afasta a condenação proveniente da sua litigância 

de má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea 

Grande - MT, 18 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015068-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MARQUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1015068-23.2019.8.11.0002 Reclamante: Rogerio Marques 

de Campos Reclamada: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As preliminares arguidas pela 

Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito a preliminar. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração 

de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento 

de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação aos dois débitos que totalizam o valor de R$ 519,64 

(quinhentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), 

desconhecendo por completo o referido débito, devendo se tratar de 

inscrição indevida. A parte requerida, no mérito contesta a parte autora 

asseverando que os fatos narrados pela parte requerente não são 

capazes de causar prejuízos e inexiste comprovação de qualquer conduta 

ilícita ou abusiva pela parte requerida, bem como não deve ser aplicado 

neste caso a inversão do ônus da prova, visto que não há um mínimo de 

verossimilhança nas alegações da parte requerente. Ao final pugna pela 

improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, 

constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento 

referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

não informando nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que 

se reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, somente faturas com suposta utilização dos serviços pela 

parte requerente, assim não há qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a parte 

Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e 

havendo desconhecimento da relação, é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida pode provocar transtornos, aflição 

e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma 

vez que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito, por um contrato que nunca realizou. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. No entanto, no 

contexto do presente feito, analisando o extrato juntado pela parte 

requerente, verifica-se que há uma inscrição que foi disponibilizada 

preexistente a inscrição discutida nestes autos, comandada pela empresa 

Lojas Renner, no valor de R$ 161,40 (cento e sessenta e um reais e 

quarenta centavos), incluída em 25.11.2016, motivo pelo qual entendo que 

deve ser aplicado o dispositivo da Súmula n° 385 do Colendo STJ, pois até 

a data da prolação desta sentença, não há comprovação da ilegitimidade 

do apontamento registrado preexistente ao discutido nos autos. Quem já é 

registrado como inadimplente não pode se sentir ofendido pela inscrição 

do nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao 

crédito. Com esse entendimento, a Segunda Seção do colendo Superior 

Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 385, impedindo pagamento de 

indenização por danos morais àqueles que reclamam na justiça a 

reparação pela inscrição do nome em bancos de dados. Ademais, a parte 

requerente não juntou aos presentes autos qualquer decisão declarando 

inexigíveis os débitos lançados em seu nome, especialmente o mais antigo, 

a fim de demonstrar se tratarem de inscrições indevidas. A pessoa que 

tem mais de uma restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à 

primeira negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos de danos morais. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC c/c art. 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO 

discutido nestes autos no de valor R$ 519,64 (quinhentos e dezenove 

reais e sessenta e quatro centavos), incluído em 26.02.2019, bem como 

DETERMINAR A EXCLUSÃO do nome da parte requerente das entidades 

de restrição ao crédito em relação aos referidos débitos. Resta indeferido 

o pedido a título de danos morais, diante da fundamentação. Oficie o órgão 

restritivo para que efetue a BAIXA DEFINITIVA do nome da parte autora 

referente ao débito objurgado. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Após o transito em julgado, certifique-se e remeta-se ao arquivo com as 

baixas e anotações de praxe. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 
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surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018226-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GESSIL ANTONIO DA CRUZ SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1018226-86.2019.8.11.0002 Parte Reclamante: Gessil 

Antonio da Cruz Santana Partes Reclamadas: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Do Indeferimento da Inicial A parte 

Requerente ajuizou a presente demanda, visando a declaração de 

inexistência de débito, decorrente de um suposto débito indevido, em face 

da parte Requerida. A inicial foi distribuída com a juntada de um extrato 

emitido pela internet, documento que não há como identificar se está 

completo, diante disto a parte Requerente foi intimada para apresentar no 

prazo de 15 dias, juntar documento que comprove a inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito – devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC 

(retirada nos CDL’s) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), 

emitido em no máximo 60 (sessenta) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, todavia deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Desta 

maneira, não cumprida a determinação judicial, resta necessário o 

indeferimento da inicial. Destaco ainda que mesmo tendo a parte 

Requerente apresentado impugnação a contestação, este sequer fez 

menção quanto a determinação judicial, ignorando-a. Assim não há outro 

caminho a não ser o indeferimento da inicial, por falta de juntada do 

documento o qual a parte Requerente foi intimada para anexar aos autos. 

Pelo exposto, indefiro a inicial em decorrência do não atendimento da 

determinação judicial, pelo que JULGO EXTINTA a presente reclamação, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018600-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. 1018600-05.2019.8.11.0002 Reclamante: Carlos Rodrigues da 

Silva Reclamada: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 163,36 (cento e sessenta e três reais e trinta e seis 

centavos), desconhecendo por completo o débito. A parte requerida 

contesta a autora alegando que o débito é regular, tendo em vista que a 

parte requerente contratou os serviços e utilizou os serviços de telefonia 

da empresa reclamada, e restando inadimplente com relação as chamadas 

fornecidas pela requerida, não há que se falar em inexistência de débito, 

motivo pelo qual requer a improcedência total do pedido. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser 

favorável a ela. Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO 

juntou qualquer documento referente a serviços prestados que pudessem 

ser o objeto do apontamento do nome da parte autora ao banco de dados 

de negativação, somente trouxe na contestação telas do sistema interno e 

supostas faturas, quais não se revestem de imprescindibilidade para a 

comprovação do alegado. Conquanto tenha a parte requerida alegado que 

os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas, 

tendo juntado apenas telas do seu sistema interno e suposto relatório de 

chamadas, documentos que não têm o condão de comprovar a relação 

jurídica entre as partes. O que se constata compulsando a defesa é que 

resta razão a parte Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação 

de consumo e havendo desconhecimento da relação, é incumbência da 

empresa responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 
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como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para declarar a inexistência dos 

débitos aqui litigado no valor de R$ 163,36 (cento e sessenta e três reais e 

trinta e seis centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a 

prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso no órgão de proteção 

ao crédito (12.03.2018). Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018925-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE ALVES 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1018925-77.2019.8.11.0002 Reclamante: Daiane Alves dos 

Santos Reclamado: Banco Bradescard S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (art. 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Das 

preliminares: - Da ausência de condição da ação - Da falta de interesse de 

agir: Preliminarmente, o Reclamado sustentou que a parte Autora não 

apresentou provas de que a sua pretensão chegou a ser resistida pela 

instituição financeira, condição esta que entende ser essencial para 

formação da lide. Desta forma, por entender que a Reclamante não possui 

interesse de agir, o Reclamado postulou para que o processo fosse 

extinto sem julgamento do mérito. Não obstante às considerações acima 

mencionadas, entendo que as mesmas devem ser repelidas. A meu ver, 

haverá o interesse processual de agir quando a pretensão se mostrar útil 

e necessária para a análise do direito do interessado, independentemente 

de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional (procedência ou 

improcedência). Logo, ainda que o Reclamado não tenha sido provocado 

na esfera administrativa (até mesmo porque não se trata de um 

pré-requisito para o ajuizamento de qualquer demanda), o fato de a 

Reclamante ter sustentado que foi negativada indevidamente faz emergir 

não só o seu interesse, como também, a sua legitimidade para reivindicar a 

tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. - Da inépcia da petição inicial – Documento unilateral: 

Ainda como matéria preliminar, o Reclamado sustentou que o comprovante 

de negativação apresentado pela Autora não é originário dos órgãos de 

proteção, o que, por sua vez, impossibilita a constatação de sua 

veracidade. Com amparo nos referidos argumentos, o Réu postulou para 

que o feito fosse extinto sem a apreciação do mérito. Com a devida vênia 

às explanações supracitadas, tenho que as mesmas igualmente não 

comportam acolhimento. A meu ver, os requisitos constantes nos artigos 

319 e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente preenchidos, não 

havendo nenhum defeito ou irregularidade capaz de comprometer a 

apreciação do mérito da lide. Além disso, não se fazem presentes 

nenhuma das hipóteses passíveis de ensejar o indeferimento da inicial 

(artigo 330 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do 

Mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial que foi negativada a 

pedido do Reclamado, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida representada pelo valor de R$ 535,40. No entanto, a Autora afirmou 

que não reconhece o débito que lhe está sendo cobrado, bem como, que 

não consumiu os serviços da instituição financeira, motivo pelo qual, 

acredita que a inserção creditícia é totalmente indevida. Por entender que 

os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, 

a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, o Reclamado reiterou que não houve 

pretensão resistida por parte da instituição financeira, bem como, 

defendeu a tese de que inexistem danos morais a serem indenizados, 

motivo pelo qual, pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em 

favor da Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo probatório anexado aos autos, entendo que o 

Reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões inaugurais 

(desrespeitando de forma patente os preceitos do artigo 373, II, do 

CPC/2015). Data máxima vênia à contestação protocolada nos autos, 

entendo que a referida manifestação não passa de um compêndio de 

alegações genéricas, pois, o Reclamado não só deixou de ventilar 

considerações acerca da regularidade do vínculo entre as partes, como 

também, quedou-se silente em apresentar a cópia de qualquer contrato 

assinado pela Reclamante ou ainda, eventual arquivo de áudio. Ademais, 

registra-se que não foram colacionadas ao corpo da defesa telas 

sistêmicas, bem como, não foram apresentadas faturas de cobrança, 

termo de confissão de dívida, enfim, o Reclamado não se dignou em 

apresentar qualquer prova visando esclarecer/comprovar, ainda que 

minimamente, a origem da dívida questionada pela parte Autora. Logo, em 

não havendo nenhum subsídio apto para amparar os genéricos 

argumentos exarados na contestação, entendo que a tese defensiva não 

detém nenhuma credibilidade, pois, resta mais do que evidente a falha na 

prestação dos serviços por parte da instituição financeira. Em se tratando 

o vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo (em que 

as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), o Reclamado assume todos os riscos 

do seu negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para formalizar a contratação 

de quaisquer dos seus serviços e, consequentemente, evitar que 

consumidores como a Reclamante viessem a ser prejudicados, o que, 

definitivamente, não é o caso dos autos. Consigna-se que a matéria 

debatida nesta lide não é estranha às atividades típicas 

desenvolvidas/fornecidas pela instituição financeira (a qual, reitera-se, 

deve sempre zelar pela segurança na contratação de quaisquer dos seus 

serviços), razão pela qual, por se tratar de um fortuito interno, a mesma 

não tem o condão para afastar a responsabilidade do Reclamado. A fim de 

respaldar a fundamentação supracitada, oportuno transcrever os 

ensinamentos do doutrinador Bruno Miragem (Miragem, Bruno. Curso de 

direito do consumidor – 6. Ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2016, p. 614/615): “Todavia, refira-se, que no 

direito do consumidor, considerando que o regime de responsabilidade 

objetiva tem por fundamento o profissionalismo dos fornecedores e a 

existência do defeito, admite-se atualmente a distinção entre caso fortuito 
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interno e caso fortuito externo, segundo os termos que já estabelecemos 

acima. Nesse sentido, de regra só é considerada excludente da 

responsabilidade do fornecedor o chamado caso fortuito externo, ou seja, 

quando o evento que dá causa ao dano é estranho à atividade típica, 

profissional, do fornecedor. Apenas nesta condição estará apta a 

promover o rompimento do nexo de causalidade, afastando totalmente a 

conduta do fornecedor como causadora do dano sofrido pelo consumidor. 

(...)”. (Destaquei). Portanto, não tendo sido devidamente comprovada a 

relação contratual existente entre os litigantes, tampouco esclarecida qual 

a origem da dívida debatida nos autos, entendo que tanto a cobrança 

quanto a negativação registrada em detrimento da Reclamante se 

revelaram ilícitas (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, o 

Reclamado deve ser civilmente responsabilizado por todo o infortúnio 

vivenciado pela consumidora. No que tange à reparação do dano, por se 

tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pelo Reclamado provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo nenhuma relação com a instituição 

financeira, teve o seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos 

de Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue transcrita, por analogia, uma 

decisão proveniente do TJRJ: “APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA QUE 

O AUTOR APELADO ALEGA NÃO TER CONTRATADO. NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR EM VIRTUDE DE DÉBITO RELATIVO AO ALUDIDO 

CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO 

AUTORAL (ART. 373, II CPC/2015) OU CAUSA DE EXCLUSÃO DE 

RESPONSABILIDADE (14, § 3º, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. VERBETE SUMULAR Nº 89 DO TJRJ. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO CORRETAMENTE ARBITRADO. MAJORAÇÃO 

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARTIGO 85 §§ 1º 2º E 11 DO 

CPC/2015. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 

00109356520178190207, Relator: Des(a). Maria Isabel Paes Gonçalves, 

Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Câmara Cível).”. (Destaquei). No 

que concerne à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa a sua comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando resguardar os fundamentos acima, segue colacionada 

uma jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída 

ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição 

social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, 

também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret 

de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações acima mencionadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, o fato de não existirem 

anotações adicionais em nome da Reclamante e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no 

tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a inexigibilidade da 

dívida debatida nos presentes autos, bem como, DETERMINAR ao 

Reclamado para promover a baixa definitiva da anotação creditícia no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da presente data. 

Ademais, CONDENO o Reclamado ao pagamento de uma indenização por 

danos morais à Reclamante no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 

ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta 

sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um 

por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (súmula 54 do 

STJ), ou seja, a data da efetivação do apontamento restritivo (24/07/2018). 

Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 19 de fevereiro 

de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018273-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA VERISSIMA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA DE ROSSO AFONSO OAB - SP195972 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. 1018273-60.2019.8.11.0002 Reclamante: Terezinha Veríssima 

Assunção Reclamada: Hughes Telecomunicações do Brasil LTDA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação ao débito no valor de R$ 601,05 

(seiscentos e um reais e cinco centavos), desconhecendo por completo o 

débito, afirmando ainda que não foi notificado quanto aos fatos. A parte 

requerida contesta a autora alegando que o débito é regular, tendo em 

vista que a parte requerente contratou os serviços e utilizou os serviços 

de internet via satélite e restando inadimplente, não há que se falar em 

inexistência de débito, motivo pelo qual requer a improcedência total do 

pedido. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude de a presunção 

passar a ser favorável a ela. Primeiramente, constata-se que a parte 

requerida NÃO juntou qualquer documento referente a serviços prestados 

que pudessem ser o objeto do apontamento do nome da parte autora ao 
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banco de dados de negativação, somente trouxe na contestação telas do 

sistema interno, quais não se revestem de imprescindibilidade para a 

comprovação do alegado. Conquanto tenha a parte requerida alegado que 

os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a parte 

Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e 

havendo desconhecimento da relação, é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Outrossim, 

se denota no extrato juntado pela parte requerida no ID 28502312, que 

possuía duas anotações posteriores, quais não foram comprovadas suas 

ilegitimidades, assim não é possível a aplicabilidade do enunciado da 

Súmula 385 do STJ, porém deve ser considerado no momento da fixação 

do quantum indenizatório. Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º 

da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para declarar a inexistência do débito aqui litigado no valor de R$ 

601,05 (seiscentos e um reais e cinco centavos), e condenar a parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

requerente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e 

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir do evento danoso no órgão de proteção ao crédito (13.06.2019). 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 

e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018212-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO LEONIDAS BARROS RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1018212-05.2019.8.11.0002 Reclamante: Hugo Leônidas 

Barros Resende Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões 

de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação 

probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva A parte 

Requerida alega preliminarmente ser parte ilegítima para figurar no polo 

passivo, devido a ação/omissão da instituição bancária CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, que deixou de repassar oportunamente os valores 

pagos em 07/11/2019. Contudo, deixo de acolher tal pretensão, pois a 

eventual falha no repasse do valor do pagamento pelo correspondente 

bancário, constitui fortuito interno e de responsabilidade da parte credora 

em razão do risco de sua atividade. Mérito. Aduz a parte requerente que 

possuía relação jurídica com a requerida, mas no ano de 2017 solicitou o 

cancelamento dos serviços, contudo, foi surpreendido com uma inscrição 

no seu nome no importe de R$ 201,75, deste modo, no dia 07.11.2019 

efetuou novamente o pagamento das faturas que a empresa aduz estarem 

em aberto. Acontece que até o dia 18.11.2019, a empresa requerida não 

retirou seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Assim pleiteia por 

indenização a título de dano moral e declaração de inexigibilidade do 

débito. A parte requerida alega em sede de contestação que o débito 

questionado foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito de forma 

devida, pois o autor efetuou o pagamento após dois anos do vencimento e 

sequer informou a empresa requerida o pagamento das faturas, bem como 

não solicitou novo boleto com nova data de vencimento, com acréscimo de 

juros e correção, diante do grande lapso temporal da data do vencimento 

do débito e seu pagamento. Deste modo, não há justo motivo para que a 

parte Requerente seja indenizada pelos danos morais. A impugnação à 

contestação foi apresentada, reforçando a tese inicial de que o nome do 

consumidor deve ser retirado dos órgãos de proteção ao crédito no prazo 

de 05 dias úteis, pois conforme extrato emitido no Serasa no dia 

18/11/2019, mesmo após o pagamento seu nome continuava incluído no rol 

dos maus pagadores. No presente caso, constato que a parte Requerente 

efetuou o pagamento das faturas vencidas após ter se passado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 602 de 693



aproximadamente dois anos do seu vencimento, bem como que não 

consta a informação do requerente a empresa requerida que quitou os 

débitos que se encontravam em aberto. Em acurada análise dos autos, 

verifico que o pagamento ocorreu sem que houvesse o acréscimo dos 

juros, pois é público e notório que o pagamento de faturas com atraso 

gera responsabilidade contratual e legal ao pagamento dos encargos 

moratórios. Oportuno ainda destacar que os fatos narrados na inicial são 

decorrentes da inadimplência do consumidor, assim, nos termos do art. 14, 

§ 3º, do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando restar 

comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que 

descaracteriza a responsabilidade civil da ré. No caso em análise, não se 

vislumbra responsabilidade por parte da empresa requerida, visto que o 

infortúnio vivenciado deu-se por culpa exclusiva do requerente, que 

deixou de efetivar o pagamento de sua fatura à época devida, bem como 

efetuou o pagamento sem sequer procurar a parte Requerida para solicitar 

um novo boleto com os encargos devidos de seu atraso. Deste modo 

entendo que a parte Requerente deixou de produzir prova que lhe 

competia quanto ao efetivo abalo moral, motivo pelo qual, não resta dúvida 

que inexiste ato ilícito. Em que pese, haja a inversão do ônus da prova 

devido à relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte 

Requerente, caso quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes à produção de provas. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010512-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLEUDENO DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1010512-75.2019.8.11.0002 Reclamante: Kleudeno do 

Nascimento Silva Reclamado: Oi S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Das Preliminares As preliminares arguidas pelas Reclamadas não têm o 

condão de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito todas as 

preliminares. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação ao débito no valor de R$ 202,05 (duzentos e dois 

reais e cinco centavos), desconhecendo por completo o débito, devendo 

se tratar de inscrição indevida. A parte requerida contesta a parte 

requerente asseverando que o débito ensejador da negativação é legítimo 

colacionando à sua defesa a contratação do plano no valor mensal de R$ 

99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos), devidamente assinado 

pela parte Requerente no ID 27229433, com cópia do seu documento 

pessoal, assim, restando o consumidor inadimplente com a utilização dos 

referidos serviços disponibilizados, é legítima a negativação, não havendo 

que se falar em cobrança indevida. Por fim requer a título de pedido 

contraposto que a parte Requerente seja condenada ao pagamento do 

débito em aberto no valor de R$ 202,05 (duzentos e dois reais e cinco 

centavos). A parte requerente apresentou impugnação à contestação, 

ratificando a alegação de que não possui contrato com a requerida e 

aduzindo que não reconhece a assinatura acostada no contrato, 

entretanto, destaco que as assinaturas são idênticas e que junto ao 

referido contrato foi apresentado cópia do documento pessoal da parte 

requerente. No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida 

carreou aos autos documentos que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA 

entre as partes, bem como a origem do débito, ora questionado, e como a 

parte requerente não comprova o pagamento dos serviços da empresa de 

telefonia, resta evidente que a negativação dos autos é legítima. Assim, 

diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados às provas 

produzidas pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. Assim, tem-se por devidos 

os valores apontados pela parte requerida lançados no pedido 

contraposto no valor de R$ 202,05 (duzentos e dois reais e cinco 

centavos), conforme apresentado na contestação, restando deferido o 

pedido em questão. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, 

de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao 

menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada 

traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de 

má-fé ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica e de indenização por danos morais, e após a apresentação da 

contestação, na qual a requerida comprova de forma inequívoca a relação 

jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, 

com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da 

parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Rejeito, ainda, a preliminar de perícia grafotécnica, por ser 

desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Diante da fundamentação, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, e condeno a parte requerente no valor postulado a este 

título no valor de R$ 202,05 (duzentos e dois reais e cinco centavos), que 

deverá ser corrigido pelo índice INPC/IBGE e acrescido de juros moratórios 

desde o vencimento do título. Transitada em julgado, execute-se na forma 

da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018210-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOE PERECIN (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. 1018210-35.2019.8.11.0002 Reclamante: Noe Perecin 

Reclamada: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 95,20 (noventa e cinco reais e setenta e vinte centavos), 

desconhecendo por completo os débitos, pois não realizou qualquer 

contrato junto a parte requerida. A parte requerida contesta a autora 

alegando que o débito é regular, tendo em vista que a parte requerente 

contratou os serviços e utilizou os serviços de telefonia da empresa 

reclamada, e restando inadimplente com relação as chamadas fornecidas 

pela requerida, não há que se falar em inexistência de débito, motivo pelo 

qual requer a improcedência total do pedido. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. 

Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer 

documento referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

somente trouxe na contestação telas do sistema interno, supostas faturas 

e relatórios de chamadas, quais não se revestem de imprescindibilidade 

para a comprovação do alegado. Conquanto tenha a parte requerida 

alegado que os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido 

entre a parte autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte requerente, ou qualquer outro meio idôneo 

de prova, comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se 

tratando de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações 

sem bases sólidas. O que se constata compulsando a defesa é que resta 

razão a parte Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de 

consumo e havendo desconhecimento da relação, é incumbência da 

empresa responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Outrossim, 

se denota no extrato juntado pela parte requerente que possuía uma 

anotação posterior, qual não foi comprovada sua ilegitimidade, assim não é 

possível a aplicabilidade do enunciado da Súmula 385 do STJ, porém deve 

ser considerado no momento da fixação do quantum indenizatório. Feitas 

as ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para declarar a 

inexistência do débito aqui litigado no valor de R$ 95,20 (noventa e cinco 

reais e setenta e vinte centavos), e condenar a parte requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, 

calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples 

de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso no 

órgão de proteção ao crédito (21.03.2018). Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018620-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA MARIA DUARTE (INTERESSADO)

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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1018620-93.2019.8.11.0002 Promovente: LUCICLEIA MARIA 

DUARTE Promovido: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, 
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não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória conforme o art. 355, I do CPC. Mérito No 

caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do 

art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas 

referentes ao microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida por duas 

vezes no valor de R$ 384,92 (Trezentos e oitenta e e quatr o reais e 

noventa e dois centavos), uma vez que não consumiu os serviços 

cobrados pela Requerida. Contesta a requerida aduzindo que a autora é 

titular de cartão de crédito COMPER BRADESCARD VISA NACIONAL, por 

meio do qual foram contraídos débitos que restaram inadimplidos, sendo 

que o valor negativado é referente a fatura com vencimento no mês de 

maio de 2019. Cabia à requerida impugnar especificamente os pontos 

aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da 

negativação, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à contestação: Proposta de adesão ( devidamente assinado), 

conforme ID 28461598. A autora apresentou impugnação à contestação, 

todavia, não rebateu de maneira especifica o documento apresentado pelo 

banco. Ressalto que nas faturas juntadas pela empresa constam diversos 

registros de compras parceladas. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Assim, diante das circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um 

juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, 

pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na contestação. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados na 

contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se que não 

ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Comprovado a relação 

jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, 

ônus que não se desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os 

débitos que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão do devedor 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Destaca-se que se a 

parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 09% (nove por cento), sobre o valor da causa 

corrigido corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)receber, dar quitação. Tudo cumprido, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Homologada, intime-se as partes, através de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

_____________________________________________________ Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018823-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA ROSEMARY DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1018823-55.2019.8.11.0002 Reclamante: Regina Rosemary 

Da Silva Reclamado: Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios 

Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação ao débito no valor de R$ 977,12 (novecentos e 

setenta e sete reais e doze centavos), desconhecendo por completo o 

débito, bem como não foi notificado quanto à inclusão que considera 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A parte requerida contesta o 

autor asseverando que o débito ensejador da negativação é legítimo 

colacionando à sua defesa contrato no ID nº 28122493, devidamente 

assinado, bem como comprova que o débito foi cedido pelo Banco 

SANTANDER. para a parte Requerida, comprovando ainda a notificação da 

cessão, não havendo que se falar em cobrança indevida. Ressalta-se que 

a parte Requerente impugnou a contestação alegando pela necessidade 

da realização de perícia grafotécnica, entretanto a olho nu é possível 

constatar que se tratam da mesma assinatura, bem como possui cópia de 

documento pessoal com foto pág. 36 ID 28122493. No contexto dos autos, 

verifica-se que a parte requerida carreou aos autos documentos que 

COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes, conforme contrato 

devidamente assinado e faturas com utilização do cartão de crédito que 

demonstram a origem do débito, constatando assim que a negativação é 

legítima, tendo em vista que a parte requerente não comprovou que nada 

deve ao Banco SANTANDER. Assim, diante das circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela parte Requerida, permitem 

um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os 

quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, 

já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. Não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma negligente e 

desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer 

consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No 

caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar 

com ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização 

por danos morais, e após a apresentação da contestação, na qual a 
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requerida comprova de forma inequívoca a relação jurídica. Friso ainda 

que a parte Requerente foi notificada da Cessão de Crédito, no endereço 

que possuía junto ao cedente, conforme comprovação de notificação de ID 

28122493, assim resta evidente que a parte Requerente possuía ciência 

da cessão de crédito. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019073-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n. 1019073-88.2019.8.11.0002 Reclamante: Mirtes Costa de 

Oliveira Reclamada: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 169,77 (cento e sessenta e nove reais e setenta e sete 

centavos), desconhecendo por completo o débito, pois não realizou 

nenhuma operação de serviços ou compra junto a requerida. A parte 

requerida contesta a autora alegando que o débito é regular, tendo em 

vista que a parte requerente contratou os serviços e utilizou os serviços 

de telefonia da empresa reclamada, e restando inadimplente com relação 

as chamadas fornecidas pela requerida, não há que se falar em 

inexistência de débito, motivo pelo qual requer a improcedência total do 

pedido. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de 

provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude de a presunção 

passar a ser favorável a ela. Primeiramente, constata-se que a parte 

requerida NÃO juntou qualquer documento referente a serviços prestados 

que pudessem ser o objeto do apontamento do nome da parte autora ao 

banco de dados de negativação, somente trouxe na contestação telas do 

sistema interno e supostos relatórios de chamadas, quais não se 

revestem de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa 

a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas, tendo juntado 

apenas telas do seu sistema interno e suposto relatório de chamadas, 

documentos que não têm o condão de comprovar a relação jurídica entre 

as partes. O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a 

parte Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e 

havendo desconhecimento da relação, é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para declarar a inexistência dos 
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débitos aqui litigado no valor de R$ 169,77 (cento e sessenta e nove reais 

e setenta e sete centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado 

desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso no órgão de 

proteção ao crédito (21.04.2018). Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019184-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE CRISTINA CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1019184-72.2019.8.11.0002 Reclamante: Bernadete Cristina 

Correa de Moraes Reclamado: Banco Bradesco Cartões S.A. Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar A preliminar arguida pela 

Reclamada não tem o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito a preliminar. Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração 

de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento 

de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação ao débito no valor de R$ 910,47 (novecentos e dez 

reais e quarenta e sete centavos), desconhecendo o referido débito, pois 

não tem em mente a solicitação do serviço junto ao banco requerido. A 

parte requerida contesta a parte requerente asseverando que o débito 

ensejador da negativação é legítimo, tendo em vista que a parte 

requerente adquiriu o cartão de crédito por meio da Proposta de Adesão 

anexada ao ID 28554156, e diante da ausência de pagamento das faturas 

é legítima a negativação, não havendo que se falar em cobrança indevida. 

Ressalta-se que a parte Requerente impugnou a contestação alegando 

que a assinatura aportada no contrato apresentado pela parte Requerida 

não é da parte Requerente, entretanto a olho nu é possível constatar que 

se tratam da mesma assinatura. No contexto dos autos, verifica-se que a 

parte requerida carreou aos autos documentos que COMPROVAM A 

RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes, bem como a origem do débito, ora 

questionado, conforme se verifica no contrato devidamente assinado e 

nas faturas com utilização, constatando assim que a negativação é 

legítima. Em que pese o contrato apresentado na defesa se encontrar 

ilegível, não há impugnação quanto ao teor do documento, apenas 

alegação da autora quanto à necessidade de realização de perícia 

grafotécnica, preliminar esta que já foi analisada e afastada. Assim, diante 

das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados às provas 

produzidas pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a relação jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Rejeito, ainda, a preliminar de perícia grafotécnica, por 

ser desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, condeno a parte autora 

ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016776-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERALUCIA EVANGELISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1016776-11.2019.811.0002 Parte Reclamante: Veralucia 

Evangelista da Costa Parte Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora 

de Energia S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As 

preliminares arguidas pela Reclamada não têm o condão de obstar o 

julgamento da causa. Por este motivo rejeito a preliminar. Mérito Pleiteia a 
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parte requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que recebeu uma cobrança a título de 

recuperação de consumo no valor de R$ 1.203,03 (um mil duzentos e três 

reais e três centavos), referente a uma vistoria no qual supostamente foi 

constatada uma fraude no seu medidor, fraude esta desconhecida pela 

reclamante. Aduz ainda que tentou a solução administrativamente, por 

meio do PROCON, contudo não logrou êxito. Afirma ainda que mesmo que 

tenha sido identificado uma irregularidade no medidor da sua Unidade 

Consumidora, esta não estava beneficiando a autora, uma vez que nos 

meses posteriores a fiscalização não houve alteração do seu consumo de 

energia. Alega ainda que teve o seu consumo de energia suspenso. Deste 

modo, pleiteia a restituição dos valores pagos indevidamente e 

indenização a título de danos morais pelos transtornos e aborrecimentos 

sofridos. A parte Requerida apresentou contestação alegando que foi 

constatada uma irregularidade no medidor da parte Requerente, motivo 

pelo qual a cobrança da Recuperação de Consumo se encontra 

legalmente efetivada. Assim alega que inexiste ato ilícito e consequente 

dever de indenizar. Por fim, pleiteia a condenação da parte Requerente ao 

pagamento da recuperação a título de pedido contraposto. No presente 

caso, denoto pelo histórico de consumo trazido pela parte Requerente na 

inicial, de que não houve alteração no consumo da residência depois de 

efetivada a fiscalização, pelo contrário houve diminuição em alguns dos 

meses seguintes. Embora a parte Requerida alegue que houve a 

constatação de irregularidade no medidor da parte Requerente, não restou 

comprovado que tal irregularidade trouxe alguma vantagem ou benefício à 

esta. Diante de tal fato considero que inexiste recuperação de consumo 

no presente caso, devendo ser declarada inexistente a fatura de 

recuperação de consumo no valor de R$ 1.203,03 (um mil duzentos e três 

reais e três centavos). Cabe acrescentar ainda, que a parte Requerente 

efetuou diversas diligências para tentar sanar o problema, afirmando que 

não obteve vantagem e que não é devido o valor cobrado, contudo não 

logrou êxito. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e 

havendo desconhecimento da relação, é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente sofreu com o desvio produtivo, uma vez que teve 

que despender do seu tempo para tentar solucionar o fato 

administrativamente, contudo não logrou êxito. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A respeito do corte de energia elétrica em decorrência do 

inadimplemento de fatura eventual, eis a jurisprudência da Egrégia Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso a seguir colacionada: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA POR 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – 

AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – COBRANÇA 

INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO.1. Incumbe à concessionária oportunizar ao 

usuário o acompanhamento da inspeção realizada no medidor de consumo 

de energia elétrica, entregando, mediante recibo, cópia do Termo de 

Ocorrência de Irregularidade ao consumidor ou quem por este presenciou 

a inspeção, colhendo os dados pessoais e rubrica do mesmo para fins de 

identificação posterior, a rigor do artigo 129, §2º da Resolução n.º 

414/2010 da ANEEL. 2. Configurada a abusividade na cobrança, e 

consequente suspensão indevida dos serviços, resta evidente o dever de 

indenizar.3. Restando razoável e proporcional o valor arbitrado e, 

portanto, compatível com as finalidades almejadas, não há que se cogitar 

em redução. (N.U 1002411-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 

27/05/2019) Diante do acima exposto, se denota que a conduta da parte 

requerida em suspender o fornecimento de energia elétrica, configura ato 

ilícito. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE para declarar a Inexistência da fatura de 

recuperação de consumo no valor de R$ 1.203,03 (um mil duzentos e três 

reais e três centavos), e condeno a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a 

prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir da citação da Requerida (05.11.2019). 

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 

e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018070-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1018070-98.2019.8.11.0002 Reclamante: Vanuza da Silva 

Reclamada: Vivo S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. 

Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 72,94 (setenta e dois reais e noventa e quatro centavos), 

desconhecendo por completo o débito, devendo se tratar de inscrição 

indevida. A parte requerida, no mérito contesta o autor asseverando que o 

débito ensejador da negativação é decorrente de contrato estabelecido 

entre as partes, tendo a parte Reclamante utilizado dos serviços 

fornecidos pela empresa de telefonia e se encontra inadimplente, sendo 

legítimo o apontamento, limitando a se reportar a tal fato, acostando na 

defesa telas do seu sistema interno, provas produzidas de forma 
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unilaterais, sem maiores indagações ou explicações, pugnando ao final 

pela improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, 

constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento 

referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome do autor ao banco de dados de negativação, juntou 

em sua defesa apenas telas do seu sistema interno e suposto relatório de 

chamadas, o que se reveste de imprescindibilidade para a comprovação 

do alegado. Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos 

são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a 

empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela 

parte requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa 

a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas, tendo em vista 

que somente apresentou telas do seu sistema interno e supostas faturas. 

A inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. Todavia, não 

reconhecendo à parte requerente a dívida lançada no banco de dados dos 

órgãos de proteção ao crédito, deveria a parte requerida comprovar, ainda 

que minimamente, que os serviços foram regularmente solicitados. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida pode provocar transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito, por um 

contrato que nunca realizou. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. No entanto, no contexto do presente feito, 

analisando o extrato juntado pela parte requerente, verifica-se que há uma 

inscrição que foi disponibilizada preexistente a inscrição discutida nestes 

autos, comandada pela empresa LOJAS HAVAN, no valor de R$ 241,73 

(duzentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos), incluída em 

04.05.2019, motivo pelo qual entendo que deve ser aplicado o dispositivo 

da Súmula n° 385 do Colendo STJ, pois até a data da prolação desta 

sentença, não há comprovação da ilegitimidade do apontamento registrado 

preexistente ao discutido nos autos. Quem já é registrado como 

inadimplente não pode se sentir ofendido pela inscrição do nome como 

inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse 

entendimento, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça 

editou a Súmula n° 385, impedindo pagamento de indenização por danos 

morais àqueles que reclamam na justiça a reparação pela inscrição do 

nome em bancos de dados. Ademais, a parte requerente não juntou aos 

presentes autos qualquer decisão declarando inexigíveis os débitos 

lançados em seu nome, especialmente o mais antigo, a fim de demonstrar 

se tratarem de inscrições indevidas. A pessoa que tem mais de uma 

restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos de danos morais. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC c/c art. 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO 

discutido nestes autos no de valor R$ 72,94 (setenta e dois reais e 

noventa e quatro centavos), incluída em 24.05.2019, bem como 

DETERMINAR A EXCLUSÃO do nome da parte requerente das entidades 

de restrição ao crédito em relação aos referidos débitos. Resta indeferido 

o pedido a título de danos morais, diante da fundamentação. Oficie o órgão 

restritivo para que efetue a BAIXA DEFINITIVA do nome da parte autora 

referente ao débito objurgado. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Após o transito em julgado, certifique-se e remeta-se ao arquivo com as 

baixas e anotações de praxe. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015229-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA MARQUES DE OLIVEIRA (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:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1015229-33.2019.811.0002 Reclamante: Lindinalva Marques 

de Oliveira Reclamado: Itaú Unibanco S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento 

e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação aos débitos nos valores de R$ 88,88 (oitenta e oito 

reais e oitenta e oito centavos) e no valor de R$ 125,13 (cento e vinte e 

cinco reais e treze centavo), desconhecendo por completo os débitos, 

devendo se tratar de débitos indevidos. A parte requerida, no mérito 

contesta o autor asseverando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente da existência de contrato entabulado entre as partes, qual 

utilizou dos serviços prestados pela reclamada, conforme faturas juntadas 

e telas do sistema que demonstram a utilização dos serviços contratados, 

e restou inadimplente com os serviços contratados, limitando a se reportar 

a tal fato, sem maiores indagações ou explicações, pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, 

constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento 

referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

somente trouxe na contestação telas do sistema interno, e extratos quais 

não se revestem de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Em se tratando de relação de consumo, negada a contratação dos 

serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança 

dos débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da dívida, o que 

não logrou fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. Conquanto tenha a empresa requerida 

alegado que a dívida advém de serviços devidamente prestados, todavia a 

defesa não foi acostada com nenhum documento que pudesse realizar 

uma prova cabal de suas alegações. O que se constata compulsando a 

defesa é que resta razão a parte Reclamante. Frisa-se que em se tratando 

de relação de consumo e havendo desconhecimento da relação, é 

incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer, 

visto que deixou de trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não 

comprovado que os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima 

a cobrança que gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de 

danos passíveis de ressarcimento. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 
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sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). No 

entanto, se denota no extrato juntado pela parte requerente que possui um 

apontamento posterior em nome da parte requerente, não sendo possível 

a aplicabilidade do enunciado da Súmula 385 do STJ, porém deve ser 

considerado no momento da fixação do quantum indenizatório. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para declarar a inexistência dos 

débitos aqui litigado nos valores de R$ 88,88 (oitenta e oito reais e oitenta 

e oito centavos) e no valor de R$ 125,13 (cento e vinte e cinco reais e 

treze centavo), e condenar a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a 

prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso – 10.04.2016 – data da 

inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018082-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA VALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1018082-15.2019.8.11.0002 Reclamante: Jose da Silva 

Vales Reclamado: CIB Consultoria Administração e Participações S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação ao débito no valor de R$ 899,52 

(oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), 

desconhecendo por completo os débitos, bem como não foi notificado 

quanto à inclusão que considera indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito. A parte requerida contesta a parte requerente asseverando que o 

débito ensejador da negativação é legítimo, tendo em vista o cadastro 

efetuado para contratação do cartão da empresa requerida, conforme se 

denota no ID 28560716, bem como realizou compra no ato da assinatura 

da solicitação do cartão, portanto, a negativação é legítima, não havendo 

que se falar em cobrança indevida. Por fim, requer a título de pedido 

contraposto que a parte Requerente seja condenada ao pagamento dos 

débitos em aberto que totalizam o valor de R$ 1.490,41 (um mil, 

quatrocentos e noventa reais e quarenta e um centavos). A parte 

Requerente impugnou a contestação alegando que não houve a 

comprovação da origem do débito questionado. No contexto dos autos, 

verifica-se que a parte requerida carreou aos autos documentos que 

COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, uma vez que na contestação 

(pág. 3/4), consta a informação do sistema da empresa que o autor 

efetuou compra no Fort Atacadista, comprovando assim que a 

negativação é legítima, pois o autor realizou a solicitação do cartão junto a 

ré, conforme documento devidamente assinado no ID 28560716 e foto 

retirada no ato da contratação do cartão de crédito com cópia do seu 

documento pessoal, quais foram juntadas na defesa. Quanto ao pedido 

contraposto, verifico que a parte Requerida pleiteou pelo pagamento no 

importe de R$ 1.490,41 (um mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e 

um centavos). Entretanto, este valor difere do valor questionado na inicial 

que se refere ao importe de R$ 899,52 (oitocentos e noventa e nove reais 

e cinquenta e dois centavos), desta feita, deixo de reconhecer o pedido, 

uma vez que a empresa deve adotar as medidas cabíveis para cobrança 

dos valores que estão em aberto pela parte requerente. A consequência 

do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a relação jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 
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como escudo à litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. De igual forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto realizado pela Requerida, conforme fundamentos acima 

expostos. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da 

propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e 

condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do 

processo, bem como dos honorários do advogado no montante de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015878-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA BRAS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY VELOSO GUEDES OAB - MT24987/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1015878-98.2019.8.11.0002 Reclamante: Laudiceia Bras 

Teixeira Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar A preliminar arguida 

pela Reclamada não tem o condão de obstar o julgamento da causa. Por 

este motivo rejeito a preliminar. Mérito Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação aos débitos nos valores de R$ 306,73 

(trezentos e seis reais e setenta e três centavos) e R$ 38,23 (trinta e oito 

reais e vinte e três centavos), desconhecendo por completo os débitos, 

devendo se tratar de cobranças indevidas, afirmando ainda que não foi 

notificado quanto aos fatos. A parte requerida, no mérito contesta a parte 

autora asseverando que o débito ensejador da negativação é decorrente 

do contrato estabelecido entre as partes, Unidade Consumidora sob o nº 

1979268-8, qual se encontra inadimplente, sendo legítimo o apontamento, 

limitando a se reportar a tal fato, apresentando somente telas, históricos 

de utilização e fiscalização de irregularidade na referida UC sem 

assinatura da parte reclamante, bem como os demais documentos 

juntados foram retirados seu sistema interno, para comprovar suas 

alegações, sem maiores indagações ou explicações, pugnando ao final 

pela improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, 

constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento 

referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação. 

Frisa-se neste ponto que não há ainda qualquer comprovação de que 

houve consumo na referida unidade, bem como não houve negativa pela 

parte Requerida de que foi aberto uma nova Unidade Consumidora no 

mesmo endereço para o inquilino da parte Requerida. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a parte 

Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo é 

incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer, 

visto que deixou de trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não 

comprovado que os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima 

a cobrança que gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de 

danos passíveis de ressarcimento. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para declarar a inexistência dos 

débitos aqui litigado e condenar a parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a 

prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir do evento danoso – 11.12.2015 – data da 

inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 
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Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016929-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COSTA ALVES (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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1016929-44.2019.8.11.0002 Reclamante: Adriano Costa 

Alves Reclamado: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As preliminares 

arguidas pela Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da 

causa. Por este motivo rejeito a preliminar. Mérito. Pleiteia a parte 

requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito no valor de R$ 

257,14 (duzentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos) 

desconhecendo por completo o débito, devendo se tratar de inscrição 

indevida, afirmando ainda que não foi notificado quanto aos fatos. A parte 

requerida contesta o autor asseverando que o débito ensejador da 

negativação é legítimo colacionando à sua defesa, histórico de consumo 

da unidade consumidora, cópia do documento pessoal e do Termo de 

Confissão de Dívidas, Novação, Parcelamento de Débitos e outras 

avenças, devidamente assinado (ID 27341433), e, restando inadimplente 

com o referido parcelamento, é legítima a negativação, não havendo que 

se falar em cobrança indevida. Por fim a parte requerida pleiteia a título de 

pedido contraposto a condenação da parte Requerente para que proceda 

com o pagamento da dívida no importe de R$ 1.569,77 (um mil, quinhentos 

e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos). Ressalta-se que a 

parte Requerente impugnou a contestação alegando que não houve a 

comprovação da origem do débito questionado. No contexto dos autos, 

verifica-se que a parte requerida carreou aos autos documentos que 

COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes, bem como a origem 

do débito, pois foi juntado o contrato de parcelamento dos débitos junto a 

concessionária de energia (ID 27341433), devidamente assinado pela 

parte requerente e a cópia do seu documento pessoal, restando 

comprovado a origem do débito, e não há que se falar em fraude, sendo, 

portanto, a negativação legítima, tendo em vista que inexiste nos autos a 

comprovação de que o referido parcelamento foi quitado. Diante das 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, 

de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao 

menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada 

traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de 

má-fé ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica e de indenização por danos morais, e após a apresentação da 

contestação, na qual a requerida comprova de forma inequívoca a relação 

jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, 

com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da 

parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. A parte Requerida requer ao final de sua defesa, a 

condenação da parte Requerente para pagamento do débito oriundo da 

relação contratual, todavia o valor apresentado pela empresa reclamada, 

qual seja, o importe de R$ 1.569,77 (um mil, quinhentos e sessenta e nove 

reais e setenta e sete centavos), difere do valor questionado na inicial, 

desta feita, deixo de reconhecer o pedido, uma vez que a empresa deve 

adotar as medidas cabíveis para cobrança dos valores que estão em 

aberto pela parte requerente. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. De igual forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

contraposto realizado pela Requerida, conforme fundamentos acima 

expostos. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da 

propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e 

condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do 

processo, bem como dos honorários do advogado no montante de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). 

Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018071-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN JOSE ALVES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FIGUEIREDO DE ARRUDA OAB - MT13792/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1018071-83.2019.8.11.0002 Reclamante: Rennan Jose Alves 

Rondon Reclamada: MRV Engenharia e Participações S.A. Reclamada: 
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Prime Incorporações e Construções S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito. Aduz a parte requerente que é moradora do condomínio Parque 

Chapada dos Guimarães e que houve um vazamento do gás, tendo sido 

constatado que havia um problema na tubulação do gás. Afirma que diante 

deste vazamento o gás de todo o condomínio ficou totalmente suspenso 

de 21.11.2016 até o dia 04.12.2016, bem como em outras diversas datas. 

Assim decorrente a este fato afirma que sofreu abalo moral, fazendo jus a 

indenização por danos morais e materiais. A parte requerida contesta, em 

suma, que é responsabilidade do condomínio a realização de inspeção da 

tubulação e que o prazo de realização de testes de estanqueidade deveria 

ocorrer a cada ano a fim de evitar que ocorresse qualquer problema. 

Afirma ainda que a tubulação foi entregue em perfeito funcionamento uma 

vez que havia laudo do corpo de bombeiros atestando tal fato. Por este 

fato afirma que inexiste comprovação dos danos morais, requerendo 

assim a improcedência dos pedidos. A parte Requerente impugnou a 

contestação rechaçando os argumentos de defesa e requerendo a 

condenação da parte Requerida no pleito indenizatório. No contexto dos 

autos, verifico que a lide versa sobre a interrupção do fornecimento de 

gás, em decorrência de um vazamento, ocorrido entre Novembro e 

Dezembro de 2016, sendo incontroverso tal fato. Em análise aos 

documentos dos autos constato que, embora a parte Requerida afirme que 

os problemas das tubulações não são de responsabilidade, há 

comprovação nos autos, conforme ID 26400223, no qual o síndico, afirma 

que foi constatado o vazamento na área comum do condomínio, motivo 

pelo qual todos os moradores estavam sem o fornecimento de gás. O 

Teste de Estanqueidade, ID 26400651, correspondente à “válvula geral da 

central até as válvulas de corte das caixas de passagens das torres A, B, 

C, D, E, F, G, H, I, J e K” foi REPROVADO, tendo o responsável pelo 

acompanhamento do procedimento registrado a informação de que foi 

detectado o vazamento na área comum, conforme corroborado no e-mail 

enviado pelo síndico. De acordo com o destacado na inicial as normas do 

condomínio impediam que os moradores utilizassem de outros meios para 

levar gás até as suas residências, até por segurança destes, assim os 

condôminos tiveram os serviços suspensos de fornecimento de gás por 

um longo período, o que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, uma vez 

que o gás de cozinha é essencial para as atividades rotineiras nos dias 

atuais. Assim, resta evidente que houve a falha na prestação de serviços, 

ao deixar de prestar a assistência ao condomínio, a fim de que todos os 

moradores tivessem o reestabelecimento do fornecimento de gás com a 

maior brevidade possível. O conjunto probatório apresentado por ambas 

as partes demonstrou que a parte Reclamada, após tomar conhecimento 

do vazamento de gás no empreendimento “Parque Chapada dos 

Guimarães”, restou omissa em promover o auxílio necessário para 

solucionar o problema, principalmente porque, não bastasse o vazamento 

de gás ter sido comprovado pelo condomínio (mediante a apresentação do 

“Teste de Estanqueidade”, o qual atestou a reprovação do procedimento), 

a parte Requerida não apresentou nenhuma prova de que o prazo de 

garantia teria expirado. Portanto, diante do irrefutável ato ilícito, conforme 

predispõe o art. 186 do CC, praticado pela parte Reclamada, tenho que a 

mesma deve ser devidamente responsabilizada pelos infortúnios 

suportados pela parte Reclamante. Assim, o que se constata compulsando 

os autos é que, resta razão a parte Reclamante. Frisa-se que em se 

tratando de relação de consumo e havendo solicitação de solução do 

problema administrativamente, é incumbência da empresa responsável 

demonstrar de forma incontestável o seu atendimento ou a incapacidade 

de fazê-lo, o que não logrou fazer. Portanto, resta evidente a falha na 

prestação de serviços. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente solicitou a solução do problema, contudo nunca 

obteve resposta. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Nesse sentido, segue destacada, 

por analogia, uma decisão colegiada contemplada pelo TJRS: “RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VAZAMENTO 

DE GÁS CENTRAL EM CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONSTRUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR 

RECONHECIDO. QUANTUM MANTIDO. (...). No caso dos autos, o conjunto 

fático-probatório aponta para inúmeros prejuízos e transtornos sofridos 

pela parte demandante em decorrência do vazamento de gás no prédio 

construído pela empresa ré. Veja-se que o vazamento, além de ter 

causado angústia nos demandantes, impediu-os de utilizar o gás ao 

menos por 07 dias (de 08/04/2016 até 15/04/2016), tendo a obra para 

regularização do sistema de fornecimento de gás somente sido concluída 

em 20/05/2016. A situação vivenciada pela parte autora ultrapassou a 

esfera do mero dissabor, pois foram expostos à situação de risco à saúde 

e ao pânico gerado pelo vazamento de gás, além dos contratempos e 

aborrecimentos vivenciados pela impossibilidade de realizar suas 

refeições diárias em casa (...). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008089443 RS, Relator: Alexandre 

de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/05/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º 

da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais à parte requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação 

desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir da citação – 10.12.2019 – por se tratar de 

responsabilidade contratual. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015651-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO JHONE OLIVEIRA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1015651-08.2019.8.11.0002 Reclamante: Otávio Jhone 

Oliveira Pontes Reclamado: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação aos débitos nos valores de R$ 57,88 (cinquenta e 

sete reais e oitenta e oito centavos) e no valor de R$ 254,52 (duzentos e 

cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), que afirma serem 

indevidas, tendo em vista que desconhece as dívidas em questão, pois 

nada deve ao banco requerido. A parte requerida no mérito contesta a 

parte requerente asseverando que os débitos ensejadores das 

negativações são legítimos, tendo apresentado contrato digital na defesa 

(ID 28729091), com seu documento pessoal digitalizado, e, restando 

inadimplente com a utilização dos serviços contratados, são legítimas as 

negativações, não havendo que se falar em cobrança indevida. 

Ressalta-se que a parte Requerente impugnou a contestação alegando 

que o banco trouxe somente telas do seu sistema interno que não são 

documentos hábeis a comprovar a relação jurídica entre as partes, 

deixando de impugnar contrato e documento acostado nos autos. No 

contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos 

documentos que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes, 

conforme contrato digital, constatando assim que a negativação é devida, 

pois apesar das alegações da parte requerente de que as provas se 

tratam de telas do sistema da requerida, esclareço que houve o cadastro 

por meio digital com o envio do seu documento pessoal, assim, ausente a 

prova do pagamento dos débitos junto ao requerido, prova que incumbe a 

parte requerente, resta comprovada a origem dos débitos questionados. 

Assim, diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à 

prova produzida pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente 

seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos 

constam, ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência 

do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a relação jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019088-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE CISCON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1019088-57.2019.8.11.0002 Reclamante: Irene Ciscon 

Rodrigues da Silva Reclamado: Banco Bradesco Cartões S.A. Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar A preliminar arguida pela 

Reclamada não tem o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito a preliminar. Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração 

de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento 

de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação ao débito no valor de R$ 264,24 (duzentos e 

sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), desconhecendo o 

referido débito, pois jamais fora contraído por este, pois a autora nega ter 

dívida em aberto com o banco requerido, afirmando ainda que não foi 

notificado quanto aos fatos. A parte requerida contesta a parte requerente 

asseverando que o débito ensejador da negativação é legítimo, tendo em 

vista que a parte requerente adquiriu o cartão de crédito por meio da 

Proposta de Adesão – Cartão Comper anexada ao ID 28435443, com 

comprovante de utilização dos serviços conforme faturas com extratos de 

movimentação bancária ID 28435087, sendo, portanto, legítima a 

negativação, não havendo que se falar em cobrança indevida. 

Ressalta-se que a parte Requerente impugnou a contestação alegando 

que a assinatura aportada no contrato apresentado pela parte Requerida 

não é da parte Requerente, entretanto a olho nu é possível constatar que 

se tratam da mesma assinatura, bem como há cópia do documento 

pessoal da autora. No contexto dos autos, verifica-se que a parte 

requerida carreou aos autos documentos que COMPROVAM A RELAÇÃO 

JURÍDICA entre as partes, bem como a origem do débito, ora questionado, 

conforme se verifica no contrato devidamente assinado e nas faturas com 

utilização, constatando assim que a negativação é legítima. Em que pese o 

contrato apresentado na defesa se encontrar ilegível, não há impugnação 

quanto ao teor do documento, apenas alegação da autora quanto à 

necessidade de realização de perícia grafotécnica, preliminar esta que já 

foi analisada e afastada. Assim, diante das circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados às provas produzidas pela parte Requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, 

já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. Não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma negligente e 

desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer 

consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No 

caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar 

com ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização 

por danos morais, e após a apresentação da contestação, na qual a 

requerida comprova de forma inequívoca a relação jurídica. Desta forma, 

conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 
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verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar os documentos que ratificam a relação 

jurídica, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Rejeito, ainda, a 

preliminar de perícia grafotécnica, por ser desnecessária ao caso. Com 

intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura 

até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, 

também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem 

como dos honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018666-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DA SILVA PEREIRA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1018666-82.2019.8.11.0002 Reclamante: Willian da Silva 

Pereira Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, 

da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar A preliminar arguida 

pela Reclamada não tem o condão de obstar o julgamento da causa. Por 

este motivo rejeito a preliminar. Mérito Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação aos débitos nos valores de R$ 82,58 

(oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), no valor de R$ 112,60 

(cento e doze reais e sessenta centavos) e no valor de R$ 640,48 

(seiscentos e quarenta reais e quarenta e oito centavos), desconhecendo 

por completo os débitos, devendo se tratar de cobranças indevidas, 

afirmando ainda que não foi notificado quanto aos fatos. A parte 

requerida, no mérito contesta a parte autora asseverando que o débito 

ensejador da negativação é decorrente do contrato estabelecido entre as 

partes, Unidade Consumidora sob o nº 2581392-4, qual se encontra 

inadimplente, sendo legítimo o apontamento, limitando a se reportar a tal 

fato, apresentando somente telas, históricos de utilização e fiscalização 

de irregularidade na referida UC sem assinatura da parte reclamante, bem 

como os demais documentos juntados foram retirados seu sistema interno, 

para comprovar suas alegações, sem maiores indagações ou 

explicações, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser 

favorável a ela. Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO 

juntou qualquer documento referente a serviços prestados que pudessem 

ser o objeto do apontamento do nome da parte autora ao banco de dados 

de negativação. Frisa-se neste ponto que não há ainda qualquer 

comprovação de que houve consumo na referida unidade, bem como não 

houve negativa pela parte Requerida de que foi aberto uma nova Unidade 

Consumidora no mesmo endereço para o inquilino da parte Requerida. Em 

se tratando de relação de consumo, negada a contratação dos serviços 

pelo consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da dívida, o que não 

logrou fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. O que se constata compulsando a defesa 

é que resta razão a parte Reclamante. Frisa-se que em se tratando de 

relação de consumo é incumbência da empresa responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o 

que não logrou fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer 

documentos. Portanto, não comprovado que os serviços foram 

regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, 

fatos que neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. 

No que concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. 

O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu 

nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigado e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 615 de 693



condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta 

sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir do evento danoso – 22.03.2019 – data da inclusão do 

débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019082-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALLI SCHUWEITZER SPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1019082-50.2019.8.11.0002 Reclamante: Natalli Schuweitzer 

Spindola Reclamada: Bradesco S.A Credito Imobiliário. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação aos três débitos que totalizam o valor de R$ 346,44 

(trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), 

desconhecendo por completo o referido débito. A parte requerida, no 

mérito contesta a parte autora asseverando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato estabelecido entre as partes 

decorrente do inadimplemento do cartão de crédito ELO INTERNACIONAL 

MULTIPLO sob o nº 6504 xxxx xxxx 4209, limitando a se reportar a tal 

fato, sem maiores indagações ou explicações, juntando apenas supostas 

faturas e pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. A inversão 

do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser 

favorável a ela. Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO 

juntou qualquer documento referente a serviços prestados que pudessem 

ser o objeto do apontamento do nome da parte autora ao banco de dados 

de negativação, não informando nenhuma relação jurídica que possa ter 

com esta, o que se reveste de imprescindibilidade para a comprovação do 

alegado. Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, somente telas do sistema interno e faturas com suposta 

utilização dos serviços pela parte requerente, assim não há qualquer outro 

meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer serviço. 

Em se tratando de relação de consumo, negada a contratação dos 

serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança 

dos débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da dívida, o que 

não logrou fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. O que se constata compulsando a defesa 

é que resta razão a parte Reclamante. Frisa-se que em se tratando de 

relação de consumo e havendo desconhecimento da relação, é 

incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer, 

visto que deixou de trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não 

comprovado que os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima 

a cobrança que gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de 

danos passíveis de ressarcimento. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo a única inscrição em seu nome. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigados 

que totalizam o valor de R$ 346,44 (trezentos e quarenta e seis reais e 

quarenta e quatro centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado 

desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso – 07.05.2019 

– data da inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 
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Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019140-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1019140-53.2019.8.11.0002 Reclamante: Renato Nunes da 

Costa Reclamada: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Das Preliminares As preliminares arguidas pela Reclamada não têm o 

condão de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito a 

preliminar. Mérito Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome 

foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação 

ao débito no valor de R$ 479,80 (quatrocentos e setenta e nove reais e 

oitenta centavos), desconhecendo o débito questionado, afirmando ainda 

que não foi notificado quanto aos fatos. A parte requerida no mérito 

contesta a parte requerente asseverando que os débitos ensejadores das 

negativações são legítimos, pois este é titular de conta corrente junto a 

instituição financeira, por meio do qual foram contraídos débitos, tendo 

apresentado na defesa o contrato com documento pessoal, qual se 

encontra devidamente assinado pela parte Requerente no ID 28904281, e, 

restando inadimplente com a utilização dos serviços contratados, são 

legítimas as negativações, não havendo que se falar em cobrança 

indevida. Ressalta-se que a parte Requerente apresentou impugnação 

genérica, alegando que os documentos juntados não comprovam o débito 

inscrito no nome da parte requerente. No contexto dos autos, verifica-se 

que a parte requerida carreou aos autos documentos que COMPROVAM a 

origem do DÉBITO discutido, bem como a sua efetiva contratação, 

comprovando assim que a negativação é legítima, visto que há nos autos 

contrato devidamente assinado, sem impugnação quanto a autenticidade 

do documento acostado no ID 28904281. Assim, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela parte 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, 

de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao 

menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada 

traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de 

má-fé ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica e de indenização por danos morais, e após a apresentação da 

contestação, na qual a requerida comprova de forma inequívoca a relação 

jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, 

com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da 

parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Rejeito, ainda, a preliminar de perícia grafotécnica, por ser 

desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019138-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS JOEL KUHN OAB - RS50884 (ADVOGADO(A))

ORLI CARLOS MARMITT OAB - RS70358 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1019138-83.2019.811.0002 Reclamante: Renato Nunes da 

Costa Reclamada: Via Certa Financiadora S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que 

o deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não 

dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Das Preliminares 

As preliminares arguidas pela Reclamada não têm o condão de obstar o 

julgamento da causa. Por este motivo rejeito a preliminar. Mérito Pleiteia a 

parte requerente a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito no valor de R$ 

226,92 (duzentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), 

desconhecendo o débito questionado, afirmando ainda que não foi 

notificado quanto aos fatos. A parte requerida no mérito contesta a parte 

requerente asseverando que o débito ensejador da negativação é legítimo, 

pois o autor contratou empréstimo pessoal (ID 28529661), por meio do qual 

foi contraído o débito, e, restando inadimplente com a utilização dos 

serviços contratados, é legítima a inscrição, não havendo que se falar em 

cobrança indevida. Ressalta-se que a parte Requerente apresentou 

impugnação genérica, alegando que os documentos juntados não 

comprovam o débito inscrito no nome da parte requerente. No contexto 
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dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos 

documentos que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, bem como a 

sua efetiva contratação, comprovando assim que a negativação é legítima, 

visto que há nos autos contrato devidamente assinado, sem impugnação 

quanto a autenticidade do documento acostado no ID 28529661. Assim, 

diante das circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova 

produzida pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro 

de cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a relação jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Rejeito, ainda, a preliminar de perícia grafotécnica, por 

ser desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, condeno a parte autora 

ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016799-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDELMA AUXILIADORA DA SILVA MOURA MUSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1016799-54.2019.8.11.0002 Reclamante: Rosidelma 

Auxiliadora da Silva Moura Mussa Reclamada: Claro S.A. Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões 

de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação 

probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Das Preliminares As preliminares arguidas pela 

Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito as preliminares. Mérito. Aduz a parte requerente que 

contratou os serviços junto a parte Requerida, contudo depois de 15 dias 

o serviço não foi adequadamente prestado. Afirma que efetivou a 

reclamação e aguardou por dois meses, contudo o serviço não foi 

reestabelecido. Assim, pela má prestação de serviço informou que iria 

solicitar o cancelamento do plano, entretanto foi informada que pagaria 

uma multa para efetivar este cancelamento. Alega que depois de 

constatado que o aparelho estava queimado solicitou o cancelamento do 

plano, sendo informada que seria cobrada pela multa. Devido a não 

prestação do serviço adequadamente requereu a restituição de todo o 

valor pago, em dobro, e indenização por danos morais. A parte requerida 

alega em sede de contestação que não houve falha na prestação de 

serviços, que houve uma reclamação da parte Reclamada em 17.09.2019, 

sendo atendida em 04.10.2019, onde foi trocado o decoder e o smartcard. 

Afirma ainda que o serviço foi desabilitado parcialmente em 31.10.2019, 

por falta de pagamento da fatura de 15.10.2019. Assim, afirma que as 

cobranças são lícitas, inexistindo qualquer ato ilícito cometido. Deste modo, 

não há justo motivo para que a parte Requerente seja indenizada pelos 

danos morais e materiais. A impugnação à contestação foi apresentada, 

rebatendo os pontos da contestação e reiterando o pedido inicial. No 

presente caso, constato que a parte Requerente efetuou apenas uma 

reclamação junto a parte Requerida, tendo esta sido atendida, logo em 

seguida, com a troca dos produtos defeituosos. Embora a parte 

Requerente afirme que realizou diversas reclamações esta não trouxe os 

protocolos destas chamadas, principalmente depois do serviço realizado 

em 04.10.2019, bem como a suposta reclamação no site ReclameAqui (ID 

25817204) está completamente ilegível, não podendo sequer ser 

verificado que apresentou a referida reclamação. Da mesma forma 

compete destacar que a parte Requerente não trouxe o comprovante de 

pagamento da fatura de Outubro de 2019, o qual a parte Requerida afirma 

que não foi paga, ensejando assim o suspensão dos serviços, por 

inadimplência. Oportuno ainda destacar que os fatos narrados na inicial 

são decorrentes da inadimplência do consumidor, assim, nos termos do 

art. 14, § 3º, do CDC, o fornecedor não será responsabilizado quando 

restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que 

descaracteriza a responsabilidade civil da ré. No caso em análise, não se 

vislumbra responsabilidade por parte da empresa requerida, visto que foi 

solucionado a falha do sinal em Outubro de 2019, inexistindo qualquer 

reclamação posterior. Deste modo entendo que a parte Requerente deixou 

de produzir prova que lhe competia quanto ao efetivo abalo moral, motivo 

pelo qual, não resta dúvida que inexiste ato ilícito. Em que pese, haja a 

inversão do ônus da prova devido à relação consumerista aqui 

estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso quisesse comprovar os 

fatos, poderia tê-lo feito. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c 

art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014175-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RALPH TAMPERRAMPO ROSA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS RUFINO OAB - MT16789-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1014175-32.2019.8.11.0002 Reclamante: Ralph 

Tamperrampo Rosa Reclamada: Banco do Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões 

de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação 

probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Das Preliminares As preliminares arguidas pela 

Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito as preliminares. Mérito. Aduz a parte requerente que teve o 

seu cartão furtado, tendo solicitado o cancelamento deste logo após ao 

furto, ocorrido em Julho de 2019. Afirma que em Agosto de 2019 

constatou que foi sacado de sua conta o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), o qual não reconhece. Alega que solicitou a reclamação 

administrativa, contudo não logrou êxito em reaver o seu dinheiro. Assim, 

requer indenização por danos materiais e morais. A parte requerida alega 

em sede de contestação que o saque foi feito de forma presencial, 

mediante a utilização de senha pessoal da parte Requerente, motivo pelo 

qual não pode ser restituído, uma vez que tal atitude foi resultado de falha 

da parte Requerente em cuidar de sua senha pessoal. Assim, afirma que 

não cometeu qualquer ato ilícito. Deste modo, aduz que não há justo motivo 

para que a parte Requerente seja indenizada pelos danos morais e 

materiais. A impugnação à contestação foi apresentada, rebatendo os 

pontos da contestação e reiterando o pedido inicial. No presente caso, 

constato que a parte Requerente efetuou a confecção do boletim de 

ocorrência narrando o fato apenas depois que este foi constatado. 

Conforme se verifica do documento de ID 24666911, o B. O. foi lavrado em 

02.08.2019, às 13:44h e os saques aconteceram em 02.08.2019, às 

09:34h e às 11:06h, ID 24666910, ou seja, o B.O. para comunicação da 

perda do cartão foi confeccionado depois de ocorrido o fato questionado. 

Embora a parte Requerente afirme que comunicou o Banco quanto ao furto 

do seu cartão em Julho de 2019, este não trouxe nenhum 

documento/protocolo que fosse capaz de comprovar que realmente o 

banco foi avisado do furto e que o cancelamento foi realmente solicitado. 

Destaco ainda que os saques foram efetivados por meio de caixa 

eletrônico, onde é necessário que a parte forneça a devida senha para 

conclusão do saque, não bastando, para tanto, a mera posse do cartão. 

Deste modo entendo que a parte Requerente deixou de produzir prova que 

lhe competia quanto ao efetivo abalo moral, motivo pelo qual, não resta 

dúvida que inexiste ato ilícito, uma vez que esta não trouxe o comprovante 

da efetiva solicitação de cancelamento do cartão em Julho de 2019, bem 

como pelo fato da comunicação da ocorrência ter ocorrido apenas depois 

do fato narrado, impossibilitando assim que a parte Reclamada tomasse 

alguma medida para que o fato pudesse ser evitado. Em que pese, haja a 

inversão do ônus da prova devido à relação consumerista aqui 

estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso quisesse comprovar os 

fatos, poderia tê-lo feito. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c 

art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016920-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON BARROS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Número do Processo: 1016920-82.2019.8.11.0002 Parte Requerente: 

Cleiton Barros Ferreira Parte Requerida: Mônaco Motocenter Mato Grosso 

LTDA Parte Requerida: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA 

Parte Requerida: Domani Distribuidora de Veículos LTDA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões 

de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação 

probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Da Homologação Acordo A parte Reclamante e a parte 

Reclamada Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA, 

entabularam acordo, conforme minuta de ID 27473281. Assim, 

HOMOLOGO por sentença o acordo firmado entre as partes no dia 

16.12.2019 (ID 27473281), nos termos do art. 487, III, b), do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, em razão do disposto nos 

arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Diante do acordo entabulado entre as partes 

JULGO EXTINTO o feito em relação a parte Reclamada Administradora de 

Consórcio Nacional Honda LTDA. Das Preliminares A parte Requerida 

Mônaco Motocenter Mato Grosso LTDA alega em sede de preliminar que 

não é legítima para figurar no polo passivo, visto que não possui qualquer 

relação com o pagamento do consórcio, sendo este de exclusiva função 

da parte Reclamada Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA. 

Em análise aos documentos os autos constato que a parte Requerida 

Mônaco Motocenter Mato Grosso LTDA não participou de qualquer ato que 

ensejasse a demora no pagamento da carta de crédito, inexistindo assim 

qualquer responsabilidade desta nos fatos narrados Assim, assiste razão 

a parte Requerida Mônaco Motocenter Mato Grosso LTDA, motivo pelo 

qual reconheço que esta não é parte legítima para figurar no polo passivo 

da presente ação, vez que a ela não pode ser imputado qualquer ato ilícito. 

Pelo exposto, reconheço a ilegitimidade passiva da parte Requerida 

Mônaco Motocenter Mato Grosso LTDA, pelo que JULGO EXTINTO a 

presente reclamação quanto a esta Reclamada, sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Das Preliminares - Domani 

Distribuidora de Veículos LTDA As preliminares arguidas pela Reclamada 

não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito 

as preliminares. Mérito. Aduz a parte requerente que quitou o seu 

consórcio e efetivou a aquisição de um veículo junto a parte Requerida 

Domani Distribuidora de Veículos LTDA. Afirma que devido à demora no 

pagamento da carta de crédito o financiamento não foi mais aprovado, nas 

condições iniciais, que eram mais vantajosas, assim não pode concretizar 

a compra do veículo. Alega que solicitou a restituição do valor pago à título 

de entrada, contudo este foi negado. Assim, requer a restituição do valor 

pago e indenização por danos morais. A parte requerida Domani 

Distribuidora de Veículos LTDA alega em sede de contestação que a 

restituição da entrada foi efetuada em 18.11.2019 e que a negativa de 

efetuar o financiamento nas mesmas condições decorreu do atraso no 

pagamento da carta de crédito e na condição prevista pela financiadora, 

no caso a BV Financeira. Por estes motivos afirma que não cometeu 

nenhum ato ilícito, uma vez que não teve responsabilidade por nenhum dos 

atos narrados pela parte Requerente e que efetivou a devolução do valor 

pago pela entrada logo que solicitado. Por fim, requer a improcedência dos 

pedidos iniciais. A parte Requerente deixou de apresentar impugnação a 

contestação, motivo pelo qual não há qualquer questionamento quanto a 

devolução do valor da entrada paga para a parte Requerida Domani 

Distribuidora de Veículos LTDA. No presente caso, constato que a parte 

Requerente deixou de adquirir um veículo devido ao atraso no pagamento 

da carta de crédito pela parte Requerida Administradora de Consórcio 

Nacional Honda LTDA. Quanto a este atraso no pagamento da carta de 

crédito a parte Requerente já alcançou o êxito com o acordo anteriormente 

homologado. Por outra via, restou a este feito a análise quanto a 

existência ou não de culpa da parte Requerida Domani Distribuidora de 

Veículos LTDA, na operação. Conforme narrado na contestação, a parte 

Requerida auxiliou todo o processo, contudo a proposta de financiamento 

perdeu a validade junto a financiadora. Renovada a tentativa de 
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financiamento pela parte Requerida esta foi negada pela financiadora, 

quando foi oportunizado pela parte Requerente a busca de outras 

tentativas de financiamento, o qual não foram possíveis. Assim, instada a 

devolver o valor pago à título de entrada esta o fez em 18.11.2019, fato 

este incontroverso pela parte Requerente. Desta feita, entendo que a 

parte Requerida Domani Distribuidora de Veículos LTDA em nada 

contribuiu para o fato narrado pela parte Requerente, uma vez que 

efetuou a devolução do montante pago à título de entrada, antes mesmo 

de ser citada do presente feito. Deste modo entendo que a parte 

Requerente deixou de produzir prova que lhe competia quanto ao efetivo 

abalo moral, motivo pelo qual, não resta dúvida que inexiste ato ilícito. Em 

que pese, haja a inversão do ônus da prova devido à relação 

consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte Requerente, caso 

quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em Julgado, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019081-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA MORAES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1019081-65.2019.8.11.0002 Reclamante: Catarina Moraes de 

Arruda Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Inicialmente, destaco que o deslinde das questões de fato e de direito 

trazidas nestes autos, não dependem de dilação probatória, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação a uma 

dívida no valor de R$ 234,58 (duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta 

e oito centavos), que desconhece, uma vez que não possui débito junto a 

empresa requerida, sendo indevida e abusiva a referida cobrança. A parte 

requerida contesta a parte autora asseverando que o débito ensejador da 

negativação é legítimo colacionando à sua defesa relatório de chamadas e 

áudio de contratação no ID 28854271, do plano controle no valor mensal 

de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos), deste modo a 

parte requerida alega que o débito é devido em razão do inadimplemento 

das faturas, sendo, portanto, legítima a negativação, não havendo que se 

falar em cobrança indevida. Por fim requer a título de pedido contraposto 

que a parte Requerente seja condenada ao pagamento do débito em 

aberto no valor de R$ R$ 246,81 (duzentos e quarenta e seis reais e 

oitenta e um centavos). Ressalta-se que a parte Requerente apresentou 

impugnação genérica, não impugnando de nenhuma forma o áudio juntado. 

Desta forma não há impugnação quanto a voz da autora na ligação em que 

aceita aos 3m30s o plano ofertado pela requerida. No contexto dos autos, 

verifica-se que a parte requerida carreou aos autos documentos que 

COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes, bem como a origem 

do débito, ora questionado, e como a parte requerente não comprova o 

pagamento dos serviços da empresa de telefonia, resta evidente que a 

negativação dos autos é legítima, pois apesar da parte requerente afirmar 

que não negou relação jurídica, esta restou omissa quanto a este fato, 

tentando induzir o juízo a erro. Assim, diante das circunstâncias em que 

os fatos ocorreram aliados às provas produzidas pela parte Requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, 

já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. Não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma negligente e 

desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer 

consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No 

caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar 

com ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização 

por danos morais, e após a apresentação da contestação, na qual a 

requerida comprova de forma inequívoca a relação jurídica. Desta forma, 

conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar os documentos que ratificam a relação 

jurídica, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

A parte Requerida requer ao final de sua defesa, a condenação da parte 

Requerente para pagamento do débito oriundo da relação contratual, 

todavia o valor apresentado pela empresa reclamada, qual seja, o importe 

de R$ 246,81 (duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos), 

difere do valor questionado na inicial, desta feita, deixo de reconhecer o 

pedido, uma vez que a empresa deve adotar as medidas cabíveis para 

cobrança dos valores que estão em aberto pela parte requerente. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. De igual forma, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela Requerida, 

conforme fundamentos acima expostos. Com intuito inibitório, condeno a 

parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor 

da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, 

consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte 

requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se 

na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019145-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO NUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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Processo n.º 1019145-75.2019.811.0002 Reclamante: Renato Nunes da 

Costa Reclamada: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Da Preliminar. As preliminares arguidas pela Reclamada não têm o condão 

de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito as preliminares. 

Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 205,57 (duzentos e cinco reais e cinquenta e sete 

centavos), desconhecendo por completo o débito, pois não recebeu 

notificação extrajudicial. A parte requerida, no mérito contesta o autor 

asseverando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato estabelecido entre as partes, tendo a parte Reclamante utilizado 

dos serviços e se encontra inadimplente, sendo legítimo o apontamento, 

limitando a se reportar a tal fato, sem maiores indagações ou explicações, 

pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. 

Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer 

documento referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome do autor ao banco de dados de negativação, não 

informando nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que se 

reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, ou qualquer outro meio idôneo de prova, comprovando a 

contratação de qualquer serviço. Em se tratando de relação de consumo, 

negada a contratação dos serviços pelo consumidor, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa 

a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se 

limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas, tendo em vista 

que somente apresentou supostos extratos de movimentação derivado de 

telas do seu sistema interno. A inversão do ônus da prova não tem caráter 

absoluto. Todavia, não reconhecendo à parte requerente a dívida lançada 

no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, deveria a parte 

requerida comprovar, ainda que minimamente, que os serviços foram 

regularmente solicitados. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviço agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida pode provocar transtornos, aflição 

e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma 

vez que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito, por um contrato que nunca realizou. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. No entanto, no 

contexto do presente feito, analisando o extrato juntado pela parte 

requerente, verifica-se que há outra negativação que foi incluída em 

21.08.2017, comandada pela empresa Via Certa Financiadora S.A., não 

havendo comprovação nos autos quanto a ilegalidade das referidas 

restrições, assim, impõe-se a aplicação da Súmula n° 385 do Colendo STJ. 

Com efeito, se a parte requerente permanece silente com relação às 

outras restrições lançadas em seu nome, entendo que não é possível 

presumir que ela foi submetida à situação vexatória. Quem já é registrado 

como inadimplente não pode se sentir ofendido pela inscrição do nome 

como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com 

esse entendimento, a Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de 

Justiça editou a Súmula n° 385, impedindo pagamento de indenização por 

danos morais àqueles que reclamam na justiça a reparação pela inscrição 

do nome em bancos de dados. Ademais, a parte requerente não juntou 

aos presentes autos qualquer decisão declarando inexigíveis os débitos 

lançados em seu nome, especialmente o mais antigo, a fim de demonstrar 

se tratarem de inscrições indevidas. A pessoa que tem mais de uma 

restrição cadastral deve ingressar com ação relativa à primeira 

negativação e as demais ações por dependência, ou requerer o 

apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, improcedem os 

pedidos de danos morais. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC c/c art. 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO 

discutido nestes autos no valor de R$ 205,57 (duzentos e cinco reais e 

cinquenta e sete centavos), datado em 29.07.2019, bem como 

DETERMINAR A EXCLUSÃO do nome da parte requerente das entidades 

de restrição ao crédito em relação ao débito. Resta indeferido o pedido a 

título de danos morais, diante da fundamentação. Oficie o órgão restritivo 

para que efetue a BAIXA DEFINITIVA do nome da parte autora referente 

ao débito objurgado. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e remeta-se ao arquivo com as baixas e 

anotações de praxe. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. 

Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016530-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA SIMONE SOBREIRO (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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1016530-15.2019.8.11.0002 Reclamante: Elizandra Simone 

Sobreiro Reclamado: Banco Bradescard S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (art. 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Da 

preliminar: - Do indeferimento da petição inicial: Preliminarmente, o 

Reclamado sustentou que a Reclamante deixou de apresentar um extrato 

oficial do SPC ou SERASA, bem como, que o documento anexo à inicial 

não se presta em demonstrar de forma segura a quantidade de 

apontamentos existentes em nome da consumidora. Com respaldo nos 

referidos argumentos, o Réu postulou para que a inicial fosse indeferida e, 

conseguintemente, o processo fosse extinto sem a resolução do mérito. 

Não obstante os argumentos apresentados pelo Reclamado, tenho que os 

mesmos não reivindicam a guarida deste juízo. A meu ver, os requisitos 

constantes nos artigos 319 e 320 do CPC/2015 restaram satisfatoriamente 

preenchidos, não havendo nenhum defeito ou irregularidade capaz de 

comprometer a apreciação do mérito da lide. Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. Do Mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial 

que foi negativada a pedido do Reclamado, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida representada pelo valor de R$ 

518,76. No entanto, a Autora afirmou que não reconhece o débito que lhe 

está sendo cobrado, bem como, que não consumiu os serviços da 

instituição financeira, motivo pelo qual, acredita que a inserção creditícia é 

totalmente indevida. Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, o 

Reclamado sustentou a regularidade do vínculo existente entre as partes 

(decorrente da contratação do serviço de cartão de crédito), bem como, 

que em decorrência do inadimplemento incorrido pela Reclamante, não se 

fazem presentes os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil. 

Por entender que inexistem danos morais a serem indenizados, o 
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Reclamado pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo documental protocolizado nos autos, tenho que o direito não 

milita em favor das pretensões inaugurais. Embora a parte Autora tenha 

ventilado argumentos no intuito de induzir este juízo a acreditar que não 

havia nenhum vínculo entre as partes, entendo que o Reclamado 

apresentou provas verossímeis acerca da regularidade da contratação 

dos seus serviços (cartão de crédito), bem como, da origem da dívida 

motivadora do apontamento restritivo debatido nesta lide. Apesar de não 

ter sido apresentada a cópia do instrumento contratual primário firmado 

entre as partes (referente a adesão ao cartão de crédito), o Reclamado 

anexou à sua contestação várias faturas de cobrança em nome da 

Reclamante, demonstrando não só que o serviço de cartão de crédito foi 

abundantemente usufruído, mas, principalmente, que foram efetivados os 

pagamentos de inúmeras faturas. Inobstante as provas acima 

mencionadas possam ser consideradas como unilaterais, tenho que as 

mesmas, excepcionalmente, não merecem ser desprezadas, pois, além de 

o endereço registrado nas faturas de cobrança ser exatamente a mesma 

localidade indicada pela Reclamante no preâmbulo da inicial (“Rua 

Zequinha de Abreu, nº 03, Quadra 130, Bairro Jardim Costa Verde, 

Várzea Grande – MT”), foi computada a realização de pagamentos 

durante o expressivo período de junho/2014 a fevereiro/2019, o que, 

definitivamente, não condiz com o comportamento de um fraudador. Desta 

forma, reitero que, independentemente de não ter sido apresentado um 

instrumento contratual assinado, as faturas anexas à defesa se revelaram 

documentos aptos o suficiente para atestar a regularidade da contratação 

do serviço de cartão de crédito pela pessoa da Reclamante. Já no que diz 

respeito à origem da dívida questionada pela Demandante, entendo que a 

mesma foi igualmente esclarecida. Conforme pode ser facilmente 

visualizado nas faturas que instruíram a defesa, apesar de ter usufruído 

abundantemente do serviço de cartão de crédito, a Autora deixou de 

honrar os pagamentos que se faziam necessários a partir da fatura 

correspondente ao mês 03/2019, razão pela qual, tenho que restou 

devidamente justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Com o protocolo da contestação, entendo que cabia à 

Reclamante refutar pontualmente todas as explanações e provas 

apresentados pela instituição Demandada, ônus este do qual não se 

desincumbiu. Data máxima vênia à impugnação anexada aos autos, tenho 

que foram ventiladas considerações totalmente inócuas para comprometer 

a credibilidade da tese defensiva, pois, não bastassem os irrefutáveis 

indícios acerca da regularidade da relação negocial (identidade de 

endereço e ainda, a realização de incontáveis pagamentos), a Reclamante 

quedou-se silente em apresentar qualquer prova de que chegou a 

extraviar os seus documentos pessoais, o que, em tese, poderia ensejar 

eventual atuação de um fraudador. Portanto, restando devidamente 

comprovado o vínculo outrora estabelecido entre as partes (pois, reitero, 

as faturas possuem os mesmos dados cadastrais informados pela Autora 

na exordial e ainda, indicam a realização de pagamentos regulares por 

quase 05 anos), bem como, não tendo sido apresentado pela Reclamante 

qualquer comprovante indicando a quitação integral das dívidas 

provenientes do serviço de cartão de crédito, entendo que a anotação 

creditícia debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular do direito 

de credor do Reclamado, não havendo de se falar em falha na prestação 

dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe imputar a 

prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim de 

corroborar toda a fundamentação exarada no presente pronunciamento 

jurisdicional, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência proveniente 

do TJSP: “CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória. 

Hipótese em que apresentou o banco nos autos cópias de faturas 

representativas de despesas efetuadas pelo autor com o cartão de 

crédito, comprovado o pagamento integral pelo usuário durante largo 

tempo. Consideração de que está evidenciada nos autos a utilização do 

dispositivo pelo autor, tendo ele efetuado pagamentos integrais das 

faturas por período expressivo, tornando-se inadimplente a partir de 

agosto de 2015, legitimando a cobrança e a restrição cadastral encetada 

pelo réu. Situação em que incumbia ao autor a prova dos fatos 

constitutivos do seu direito. Prova contida nos autos a revelar que o autor 

celebrou o contrato de cartão de crédito, que utilizou para efetuar 

despesas, tendo efetuado o pagamento de diversas faturas em momento 

precedente ao mês de agosto de 2015. Existência do débito evidenciada. 

Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência de relação 

jurídica. Ato ilícito não comprovado. Danos morais não configurados. 

Imposição ao autor de sanção por litigância de má-fé consubstanciada em 

multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, por alterar a verdade dos 

fatos. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso 

improvido, com determinação. Dispositivo: negaram provimento ao recurso, 

c o m  d e t e r m i n a ç ã o .  ( T J - S P  1 0 2 4 4 8 1 0 3 2 0 1 6 8 2 6 0 4 0 5  S P 

1024481-03.2016.8.26.0405, Relator: João Camillo de Almeida Prado 

Costa, Data de Julgamento: 31/07/2018, 19ª Câmara de Direito Privado).”. 

(Destaquei). Considerando que o Reclamado logrou êxito em comprovar a 

existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito reivindicado 

pela Reclamante (artigo 373, II do CPC/2015), tenho resta prejudicado o 

acolhimento das pretensões exaradas na petição inicial. - Da litigância de 

má-fé: Da exegese de tudo o que foi debatido nos autos, bem como, 

considerando o acervo probatório apresentado pelo Reclamado, tenho que 

a parte Autora, intencionalmente (ciente da existência do vínculo com a 

instituição financeira ré e ainda, de que subsistiam débitos inadimplidos), 

distorceu a realidade fática no flagrante intuito de induzir este juízo ao erro 

para, consequentemente, auferir vantagem indevida, incorrendo, portanto, 

no que resta disposto pelo Artigo 80, II e III, do Código de Processo Civil. 

Oportuno transcrever o que resta disposto pelo Enunciado 136 do 

FONAJE: “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em 

condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e 

indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do 

Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).”. A explanação 

apresentada pela Reclamante demonstrou uma atitude de deslealdade 

processual, caracterizando-se a manifestação inaugural como sendo a 

materialização de sua má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é 

o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da efetiva 

prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente 

combatidas. Destaca-se ainda que, se a parte Reclamada não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca 

do vínculo existente entre as partes, possivelmente seria condenada em 

danos morais, causando um locupletamento ilícito em favor da parte 

Autora, o que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de Defesa do 

Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no 

tocante ao mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO a Reclamante ao 

pagamento de uma multa de 9% sobre o valor da causa, com fulcro no 

artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 

FONAJE, a ser corrigido até a época do seu efetivo pagamento. Ademais, 

CONDENO a Reclamante ao pagamento das custas processuais, bem 

como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Por 

fim, DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 

99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno que o referido benefício não 

afasta a condenação proveniente da sua litigância de má-fé (artigo 98, § 

4º, do CPC/2015). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 19 de fevereiro 

de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019795-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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MAURICIO FABISIAK WUDARSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1019795-25.2019.8.11.0002 Reclamante: Mauricio Fabisiak 

Wudarski Reclamado: Banco Bradescard S/A. SENTENÇA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, passarei ao julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do 

mérito: O Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar efetuar uma 

compra, tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a 

pedido do Reclamado, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida no valor de R$ 711,94. O Autor relatou que, não obstante tivesse 

contatado a financeira para solucionar o ocorrido administrativamente, não 

obteve sucesso. Por entender que a inserção creditícia é indevida e ainda, 

que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem moral, o 

Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de 

contestação, no tocante ao mérito, o Reclamado sustentou a regularidade 

do vínculo entre as partes (provenientes da contratação de um cartão de 

crédito “LOJAS AMERICANAS VISA INTERNACIONAL”), bem como, que em 

decorrência do inadimplemento de faturas incorrido pelo Reclamante, 

apenas exerceu o seu direito de credor, não havendo de se falar na 

existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos 

argumentos, o Reclamado pugnou pela improcedência da lide. Em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor do 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

ao acervo probatório colacionado aos autos, tenho que o direito não milita 

em favor das pretensões inaugurais. Embora o Reclamante tenha ventilado 

argumentos totalmente genéricos no intuito de induzir este juízo a acreditar 

que não há nenhum vínculo contratual entre as partes, entendo que as 

provas anexadas à defesa retiraram completamente o alicerce da petição 

inicial. Inicialmente, no que se refere à relação jurídica anteriormente 

estabelecida entre os litigantes (relacionadas à contratação do serviço de 

cartão de crédito), tenho que a mesma restou devidamente comprovada, 

pois, o Reclamado foi diligente em apresentar a este juízo a cópia de 

esclarecedores documentos, dentre eles: “Proposta de Adesão” 

(assinada); “Proposta de Adesão Proteção Total” (assinada) e ainda, 

algumas “faturas de cobrança”. Ademais, de suma relevância registrar 

que as assinaturas lançadas nos instrumentos supracitados guardam 

notória similitude com àquelas exaradas nos documentos anexos à 

exordial e no termo de audiência de conciliação, motivo pelo qual, embora 

não tenha sido postulado, entendo ser prescindível a realização de 

qualquer prova de cunho pericial para se atestar a legitimidade da 

contratação. Como se não bastasse, verifica-se nas faturas 

apresentadas pelo Reclamado que foram registrados vários pagamentos, 

o que, definitivamente, não condiz com o perfil de um eventual fraudador 

e, por corolário lógico, confere uma maior lisura ao vínculo negocial. Já no 

que diz respeito à origem da dívida debatida nos presentes autos, entendo 

que a mesma foi igualmente esclarecida. Conforme pode ser facilmente 

visualizado nas faturas anexas à defesa, embora o serviço de cartão de 

crédito tivesse sido devidamente usufruído, a parte Autora deixou de 

honrar os pagamentos que se faziam necessários a partir da fatura 

correspondente a janeiro/2019, razão pela qual, tenho que restou 

justificada a inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Após o protocolo da contestação, entendo que cabia ao 

Reclamante rechaçar de forma específica todos os argumentos e 

documentos apresentados pelo Reclamado, ônus este do qual não se 

desincumbiu, pois, deixou transcorrer in albis o prazo para protocolar a 

impugnação, transmutando o seu silêncio em aquiescência tácita com toda 

a tese defensiva. In casu, restando documentalmente comprovado o 

vínculo outrora estabelecido entre as partes, bem como, a origem da dívida 

motivadora do apontamento creditício e ainda, não tendo sido apresentado 

pelo Reclamante qualquer comprovante indicando a devida 

contraprestação pelo serviço contratado/usufruído, entendo que a 

anotação restritiva debatida nesta lide refletiu apenas o exercício regular 

do direito de credor do Reclamado, não havendo de se falar em falha na 

prestação dos serviços (art. 14, § 3º, II, do CDC), tampouco como lhe 

imputar a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim 

de corroborar toda a fundamentação acima mencionada, segue transcrito, 

por analogia, um julgado proveniente do TJSP: “APELAÇÃO E RECURSO 

ADESIVO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

pedido de reparação de danos morais. Sentença de procedência. Verba 

indenizatória fixada em R$ 10.000,00. Recursos de ambas as partes. 

Anotação de dados em cadastro restritivo de crédito. Autora que afirma 

desconhecer o contrato que motivou a negativação de seu nome. Réu que 

logrou demonstrar satisfatoriamente o vínculo contratual e a origem do 

débito. Cartão de crédito. Inadimplência. Débito exigível. Dano moral 

inocorrente. Ação improcedente. Sentença reformada. Recurso da 

instituição financeira provido. Recurso adesivo prejudicado. (TJ-SP - APL: 

10000914620188260001 SP 1000091-46.2018.8.26.0001, Relator: Silveira 

Paulilo, Data de Julgamento: 17/12/2018, 21ª Câmara de Direito Privado).”. 

(Destaquei). Portanto, considerando que o Reclamado logrou êxito em 

comprovar a existência de fatos que impedem o reconhecimento do direito 

reivindicado pela parte Reclamante (artigo 373, II do CPC/2015), tenho 

resta prejudicado o acolhimento das pretensões exaradas na petição 

inicial. - Da litigância de má-fé: Da exegese de tudo o que foi debatido nos 

autos, bem como, considerando o acervo probatório apresentado pelo 

Reclamado, tenho que a parte Autora, intencionalmente (ciente da 

existência do vínculo com a instituição financeira Ré e ainda, de que 

subsistiam débitos inadimplidos), distorceu a realidade fática no flagrante 

intuito de induzir este juízo ao erro para, consequentemente, auferir 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no que resta disposto pelo Artigo 

80, II e III, do Código de Processo Civil. Oportuno transcrever o que resta 

disposto pelo Enunciado 136 do FONAJE: “O reconhecimento da litigância 

de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – 

Palmas/TO).”. A explanação apresentada pela parte Postulante 

demonstrou uma atitude de deslealdade processual, caracterizando-se a 

manifestação inaugural como sendo a materialização de sua má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, razão pela qual, devem ser devidamente combatidas. 

Destaca-se ainda que, se o Reclamado não tivesse o cuidado e a 

diligência de guardar os documentos comprobatórios acerca do vínculo 

existente entre as partes (instrumentos contratuais assinados e faturas 

com registros de pagamentos), possivelmente seria condenado em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito em favor da parte Autora, o 

que, repita-se, deve ser combatido, pois, o Código de Defesa do 

Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza o 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a ação, bem como, CONDENO o Reclamante ao 

pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, 

com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

Enunciado 136 FONAJE, a ser corrigida até a época do seu efetivo 

pagamento. Ademais, CONDENO o Reclamante ao pagamento das custas 

processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no 

montante de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Por fim, DEFIRO a gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015), no entanto, consigno que o 

referido benefício não afasta a condenação proveniente da sua litigância 

de má-fé (artigo 98, § 4º, do CPC/2015 c/c Enunciado 114 do FONAJE). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 19 de fevereiro de 2020. Kleber 

Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 
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necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016197-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DA COSTA ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA SILVA RODRIGUES OAB - MT22939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO A ALBERTINI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT25741/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016197-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALESSANDRA DA COSTA 

ALENCAR REQUERIDO: MARCO A ALBERTINI - ME Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Da impugnação ao pedido de justiça 

gratuita Aduz a requerida que a parte requerente não faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita, haja vista não ter comprovado aos autos o 

preenchimento aos requisitos para o seu deferimento. Em que pese a 

alegação da requerida, em se tratando desta justiça especializada, não há 

se falar em custas, taxas ou despesas quando o feito está tramitando em 

primeiro grau (artigo 54 da Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual, inexiste 

motivo para que nesta fase processual seja analisado o pedido de 

gratuidade da justiça formulado pela parte requerente. Destarte, rejeito a 

preliminar supra. Mérito Sustenta a parte requerente ALESSANDRA DA 

COSTA ALENCAR que “adquiriu o veículo: Fiat/Strada Advent Flex, 

ano/modelo: 2012/2013, cor: branca, placa: OBG 5268, chassi 

9BD27804PD7572042, da empresa requerida, representada por Marco 

Antônio Albertini. A aquisição se dera em 29 de julho de 2019, e menos de 

60 dias depois, o veículo começou a apresentar defeitos, o carro batia 

muito em movimento. O veículo se tornou imprestável para rodar 

normalmente, tendo defeitos de toda ordem na parte de suspensão, 

amortecedores e batentes principalmente, impossibilitando a requerente de 

utilizá-lo, pois poderia piorar a situação. (...) Por várias vezes a requerente 

entrou em contato com o representante da empresa, pessoalmente no 

estabelecimento e também por ligação, a princípio ele disse que não 

estaria na “garantia” esse tipo de defeito e que não iria consertar. 

Inconformada, entrou em contato novamente e ele disse que ajudaria a 

mesma no conserto, pois ela tinha que arrumar com urgência. E assim foi 

feito, a requerente levou o carro para arrumar os defeitos apresentados, 

totalizados no valor de R$: 1.255,00 (hum mil e duzentos e cinquenta e 

cinco reais) e quando mandou o boleto ao representante da requerida o 

mesmo começou a ignora-la, não atendia mais o celular, não respondia 

mais suas mensagens pelo aplicativo “Whatsapp” e nunca estava no 

estabelecimento, pois diversas vezes a requerente foi até lá de boa-fé 

para tentar resolver. (“prints” das conversas e nota de serviço em 

anexo)”. SIC O requerido contesta, sustentando que “Entretanto, a autora 

nunca entrou em contato com empresa, pois o carro seria para o seu 

companheiro que esteve de fato na loja uma unica vez para reclamar de 

um barulho na suspensao, foi solicitado que ele deixasse o veiculo na loja 

para que fosse feito um orçamento, mas ele nao concordou e disse que 

iria arrumar na oficina de confiança dele. Dias depois ele ligou informando 

que teria gastado o valor de R$ 1.255.00 com o conserto e exigia que 

fosse pago em especie, pois ja tinha feito o serviço. Sendo assim o 

requerido contestou o valor do conserto ter sido tao alto, a autora 

respondeu que era mais caro por que na oficina que ele confiava era de 

qualidade. Dessa forma o requerido fez três orçamentos, e ficou surpreso 

com a diferenca de valores, mais de 50% a menos que o valor 

apresentado pelo autor, RS 530.00 (quinhentos e trinta reais.) orcamentos 

em anexo. (...) Ou seja, tratando-se de um veículo usado, que detêm, 

quando da compra, cerca de 7 (sete) anos de uso, é razoável presumir 

que se faria necessário a troca de vários itens, não incumbindo assim ao 

réu o ressarcimento ao autor do valor pago”. sic Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem 

caráter absoluto. Ademais, cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Registra-se que a parte autora requereu 

julgamento antecipado da lide. O art. 5º, da Lei nº 9.099/95 estabelece que 

o juiz deve dar especial valor às regras de experiência. Na hipótese em 

exame, não obstante verifica-se no contrato apresentado pela própria 

parte autora que a garantia é somente pata motor e câmbio, as regras de 

experiência indicam que a garantia não abrange qualquer vício do produto, 

sobretudo por tratar-se de veículo com 06 anos de uso. Assim, defeitos, 

peças desgastadas, prestes a apresentar problemas, inserem-se na 

normalidade do veículo usado. A garantia total não é dada nem pelas 

concessionárias, quando vendem veículos novos. A garantia de veículo 

novo abrange motor e câmbio e, eventualmente, outras peças de maior 

durabilidade. Destarte, não se mostra razoável que a vendedora de carros 

usados, sobretudo aqueles com muitos anos de uso, conceda garantia 

integral. Os vícios relatados pela parte reclamante não se referem a motor 

e câmbio. A parte reclamante apresenta orçamento em relação à peças 

em que os seus componentes tem desgaste normal em decorrência do 

uso, tais como suspensão e amortecedores. Não se apresenta razoável, 

outrossim, que a vendedora arque com a reforma de um veículo com 06 

anos de uso, como anotado. Ademais, não comprova a parte autora que já 

adquiriu o veiculo com problemas na suspensão e amortecedores, uma 

vez que a própria parte afirma que o problema começou com cerca de 60 

dias após a compra. A pessoa que adquire um veículo com muitos anos de 

uso não pode pretender que o carro tenha as qualidades de um novo. 

Quem adquire um veículo usado tem de estar ciente de que poderão 

ocorrer problemas, que necessitam a troca de peças, desgastadas pelo 

uso normal do automóvel. Por outro lado, o art. 6º da Lei nº 9.099/95 

permite que o juiz adote a decisão que reputar mais justa e equânime. No 

caso em exame, conquanto a cláusula contratual indique garantia de motor 

e cambio, não se mostra razoável interpretá-la como garantia total. Pela 

narrativa da parte reclamante, e pela relação de peças indicadas nas 

notas que instruem a inicial, não vislumbro que foi detectado vício no motor 

e no câmbio. Ressalta-se que os problemas apresentados se tratam de 

depreciação natural do veículo ante o seu tempo de uso, ou seja, 06 anos. 

Cabe à parte autora, em especial quando assistida por advogado, ser 

diligente na produção de provas, devendo apresentar todos os 

documentos necessários para cumprir o encargo que lhe é imposto pelo 

art. 373, I, do CPC. No presente caso, a autora não produziu a prova de 

suas assertivas, sendo a improcedência do pedido medida que se impõe. 

Pelo exposto, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na 

inicial. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012515-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012515-03.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LAURINDO SILVA DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da ilegitimidade passiva Deixo de analisar por se 

confundir com o mérito. Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, com PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, aduzindo a parte autora LAURINDO SILVA DA 

CRUZ que é trabalhador rural e recebe seu salário na conta corrente do 

banco requerido, afirmando que no mês de maio/2019 foi fazer o saque de 

seus proventos, mas não havia fundo suficiente, e tirando extrato da 

conta visualizou que foram efetuados débitos na conta corrente relativos 

a supostos gastos com cartão de crédito no valor de R$ 1.889,05 (hum mil 

oitocentos e oitenta e nove reais e cinco centavos), afirmando que nem 

mesmo sabia que seu cartão tinha a função crédito, além de descontos de 

NETFLIX e CLARO, que também não contratou, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Pleiteia a devolução em dobro do 

valor descontado indevidamente e dano moral. A requerida em sua defesa 

sustenta que é parte ilegítima uma vez que os descontos foram realizados 

pela NETFLIX e CLARO e que a parte autora possui cartão de crédito 

internacional e realizou empréstimos. O artigo 341 do CPC dispõe que 

“Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações 

de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas, salvo se (...)”. Deste modo, incumbia à reclamada, no 

momento da apresentação de sua defesa, o ônus da impugnação 

especificada dos fatos. A requerida não impugnou as afirmações quanto a 

não autorização para descontos e não contratação dos serviços 

descontados, extratos e não apresenta contratos comprovando a 

contratação. Em que pese a requerida sustentar que os descontos foram 

realizados pelas empresas Claro e Netflix, o banco não apresenta 

autorização da parte autora para os respectivos descontos. Destarte, não 

tendo a requerida comprovado suas alegações, presume-se verdadeira 

as afirmações da parte autora no sentido de que os desconto foram 

realizadas de forma indevidas, devendo o montante ser restituído à parte 

requerente. A restituição, todavia, deverá ocorrer na forma simples, vez 

que não configurada a má-fé por parte do banco requerido. Em 

impugnação a parte autora informa que a requerida descumpriu a liminar, 

continuando realizando os descontos em sua conta corrente, todavia, a 

requerida se habilitou nos autos em 04/11/2019, sendo citada em 

12/11/2019, sendo que os referidos descontos ocorreram anterior a essa 

data, devendo apenas os valores descontados serem acrescidos na 

restituição, não havendo que se falar em descumprimento da liminar. 

Portanto, devido a restituição dos valores constantes na inicial e 

impugnação, respectivamente: R$3.743,30 e R$1.529,34, totalizando a 

quantia de R$5.272,64 (cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e 

sessenta e quatro centavos). A parte requerente pleiteia, ainda, 

indenização a título de danos morais. Em regra, o simples desconto não 

ensejaria indenização por danos morais. Todavia, in casu, verifica-se que 

o valor descontado é expressivo, não podendo ser considerado ínfimo, o 

que configura transtornos que ultrapassam o limite dos aborrecimentos 

cotidianos, dando azo à indenização por danos morais. A título 

exemplificativo, transcrevo a seguinte ementa: DANO MORAL. DESCONTO 

INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

HONORÁRIOS. 1 – O desconto indevido de valores em conta corrente 

gera para a instituição financeira o dever de indenizar os danos morais 

causados, consistentes na situação aflitiva pela qual passou o correntista, 

que necessitava, para o sustento, dos valores que lhe foram 

descontados. 2 – Indenização por dano moral fixada em valor razoável 

não enseja modificação. 3 – Condenatória a sentença, os honorários 

advocatícios devem ser arbitrados nos limites do § 3º do art. 20 do CPC: 

mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 

Fixados em valor razoável, não reclamam elevação. 4 – Apelações não 

providas. (TJ-DF - APC: 20140111298407 DF 0031414-56.2014.8.07.0001, 

Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 11/03/2015, 6ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/03/2015 . Pág.: 454) Para a 

fixação do valor da indenização por danos morais, a jurisprudência define 

alguns critérios a serem observados pelo julgador, entre eles: grau de 

culpa; gravidade do dano; condições econômico-sociais do ofensor e do 

ofendido. No caso dos autos, não há prova de que a parte requerida agiu 

com culpa grave. A repercussão dos fatos na esfera íntima da parte 

requerente pode ser considerada como moderada. O requerido é uma 

instituição financeira de grande porte. Feitas as ponderações supra, 

entendo adequada, para o caso, a fixação da indenização de R$6.000,00 

(seis mil reais). Pelo exposto, decido pela procedência em parte do pedido, 

para: a) condenar o requerido a restituir à parte requerente o valor 

indevidamente descontado em sua conta corrente na quantia de 

R$5.272,64 (cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro 

centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação/habilitação nos autos (04/11/2019), e; b) condenar o requerido 

pagar à parte requerente a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título 

de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação/habilitação nos autos (04/11/2019). Ratifico a liminar. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018664-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE TEODORO ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1018664-15.2019.8.11.0002 Promovente: ROSE TEODORO 

ASSUNCAO Promovido: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. 

Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Mérito No caso em epígrafe resta 

configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 

8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Sustenta a parte requerente que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida no valor de R$ 154,38 

(cento e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos), pois alega que 

não possui débito algum com a Reclamada. Contesta a requerida aduzindo 

que a parte autora se tornou um consultor Natura mediante preenchimento 

de cadastro acompanhado de documentos pessoais, que os débitos são 

oriundos da atividade desempenhada, sendo que restaram pedidos em 

aberto. Cabia à requerida impugnar especificamente os pontos aduzidos 

na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da 

negativação, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à contestação: Recibo de entrega (assinado), telas sistêmicas, 

cópia de documentos pessoais. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, 
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inciso I do Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a 

decidir contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte autora 

informe, que não possui nenhum débito, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual não 

se desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou documento no 

qual é possível verificar a existência de débito em nome da parte autora. A 

parte reclamante não provou a quitação de tais débitos. A existência da 

relação contratual entre as partes é fato incontroverso, contudo, a parte 

reclamante não comprovou a regularidade de pagamento de seus débitos. 

Assim, ilegítimo é o pleito pela declaração de inexistência do débito 

indicado na peça de ingresso. Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. Não restou configurada a litigância de 

má-fé. Pelo exposto, decido improcedência do pedido autoral. Decido pela 

parcial procedência do pedido contraposto da Reclamada para condenar a 

parte reclamante ao pagamento do respectivo débito gerador da inscrição 

objeto desta demanda, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do 

seu vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019565-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON FLORES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019565-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARLON FLORES DE 

MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Aduz a parte 

autora MARLON FLORES DE MORAES que ao solicitar a transferência da 

UC do imóvel de sua titularidade e que estava alugado para seu nome teve 

o pedido negado pela requerida ao argumento de existia débito no valor de 

R$18.034,37 referente a recuperação de consumo. Diz que “No dia 

11/08/2014 o promovente celebrou um contrato de locação de imóvel com 

o locatário GONÇALO MACIEL DA SILVA, com término no dia 11/08/2016, 

onde o valor do aluguel ficou no valor de R$ 650,00 e todas as 

responsabilidades/obrigações (água; luz; e IPTU) ficariam a cargo do 

locatário, conforme contrato em anexo 1. Com o fim do presente contrato 

no dia 11/08/2016, locador e locatário renovaram o contrato com as 

mesmas exigências, com alteração apenas na data, sendo o início dia 

12/09/2016 até 12/09/2018, conforme contrato 2 em anexo”. sic A 

requerida em sua defesa, afirmou que “No caso sub judice, conforme 

exposto anteriormente, não existe ato ilícito praticado pela empresa ora 

requerida que pudesse ensejar o dano, já que não houve qualquer 

negativa de ligação da UC em virtude de dívidas do antigo inquilino. 

Esclarece-se ainda que, somente houve a negativa de transferência de 

titularidade e religação da UC devido à ausência de documentos, sendo 

que sua solicitação seria atendida assim que o mesmo apresentasse 

documentos que comprovassem a posse do imóvel”. sic O artigo 341 do 

CPC dispõe que “Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente 

sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se 

verdadeiras as não impugnadas, salvo se (...)”. Deste modo, incumbia à 

reclamada, no momento da apresentação de sua defesa, o ônus da 

impugnação especificada dos fatos. A requerida afirma em defesa que a 

parte autora não comprovou na exordial a titularidade do imóvel, no 

entanto, não impugnou os documentos apresentados. A relação de 

consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da 

Lei nº 8.078/90, sendo devida a inversão do ônus da prova. Assim, para o 

deslinde da questão, imperioso esclarecer se a dívida referente à 

recuperação de consumo de energia é obrigação pessoal daquele que 

consumiu e/ou utilizou do serviço ou se constitui em obrigação propter 

Rem, isto é, que se vincula à propriedade do imóvel. A parte autora 

comprova nos autos ser proprietário do imóvel onde está localizada a UC 

objeto da lide e com débito de terceiros, bem como apresenta a fatura de 

recuperação de consumo, bem como a carta ao cliente, ônus que lhe 

incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. A 

requerida, por sua vez, não logrou êxito em desconstituir as alegações da 

parte autora, na medida em que não impugnou a alegação, bem como 

comprovou fatos extintivos e/ou modificativos do autor, ônus que lhe 

incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Não 

comprovou a parte requerida que não condicionou a transferência da UC 

ao pagamento do débito de terceiros. A negativa de transferência da UC e 

a exigência de pagamento da dívida em nome de terceiros para a 

prestação do serviço é ilegítima, posto que, não se tratando de obrigação 

propter rem não pode condicionar os direitos daquele que não é devedor, 

ainda que seja proprietário do imóvel. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO D DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO D 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE REDE DE ENERGIA 

ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS JUNTO À 

CONCESSIONÁRIA RÉ DEVIDO AO CONSUMO DE ENERGIA USUFRUÍDO 

POR ANTIGO PROPRIETÁRIO QUE IMPEDIU O RESTABELECIMENTO DO 

SERVIÇO PELA PROPRIETÁRIA. CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA 

PRESTADORA DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO 

PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL QUE NÃO UTILIZOU O SERVIÇO DE ENERGIA. 

RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS É DO 

CONSUMIDOR QUE USUFRUIU O SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 

ORDENADA A TROCA DE TITULARIDADE DAS FATURAS PARA O NOME 

DA AUTORA, DE OFÍCIO. (Recurso Cível nº 71004911053, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relatora: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Julgado em 25/07/2014). ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE 

ÁGUA. INADIMPLEMENTO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. DÉBITOS DE 

CONSUMO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a 

contraprestação pela oferta de serviço de água não tem natureza jurídica 

de obrigação propter rem, na medida em que não se vincula à titularidade 

do imóvel. Assim, o inadimplemento é do usuário, ou seja, de quem 

efetivamente obteve a prestação do serviço. Agravo regimental improvido. 

(AgRg no AREsp 23.067/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011) Ainda: DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

OBRIGAÇÃO PESSOAL. Não constitui obrigação propter rem a decorrente 

de consumo de energia elétrica, sendo tais obrigações enumeradas 

numerus clausus pela lei. Em respeito às características das obrigações 

originadas de consumo de energia, de caráter pessoal, a própria Res. nº 

456/2000 da ANEEL veda o condicionamento de ligação de unidade 

consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de outro usuário. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70015629330, Vigésima 
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Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rejane Maria 

Dias de Castro Bins, Julgado em 29/06/2006) Ademais, a parte requerida 

dispõe dos mecanismos administrativos e legais necessários à 

perseguição de seu débito, não podendo limitar os direitos da parte autora 

que nada lhe deve. A responsabilidade da empresa ré, fornecedora de 

serviços, é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de 

defeitos relativos aos serviços prestados, consoante disposto no artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilidade 

somente será elidida quando provada a inexistência do defeito, ocorrência 

de caso fortuito externo ou força maior, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte Ré. Pleiteia a 

parte autora a condenação ao pagamento de indenização por danos 

morais. Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as 

peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e 

moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a 

condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, 

especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o 

enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de tais critérios, 

bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos 

semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo 

dano moral a condenação no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para: 1) determinar que a 

requerida transfira a UC objeto da lide para o nome da parte autora e 

suspenda qualquer cobrança em seu desfavor em relação à débitos de 

terceiros e; 2) condenar a requerida a pagar a quantia de R$2.000,00 

(dois mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo 

índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação/habilitação nos autos (13/12/2019). Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018508-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018508-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAURO SILVA BARBOSA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 

Preliminares - Do indeferimento da petição inicial por ausência de 

comprovante de residência válido Deixo de analisar tendo em vista que a 

parte autora apresentou comprovante em seu nome. - Da falta de 

interesse O exercício do direito de ação deve estar fundado no interesse 

de agir, de modo que seja obtido um provimento jurisdicional necessário e 

útil com a demanda, do ponto de vista processual. O direito de agir decorre 

da necessidade da intervenção estatal, sempre que haja resistência à 

pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito instrumental 

da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, 

verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual 

Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. 

Por outro lado, o interesse processual, como as demais condições da 

ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em 

poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente 

de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso de 

pedido indenizatório, alegando a parte requerente que o requerido praticou 

ato ilícito, que lhe causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. - 

Da inépcia da inicial - extrato do SPC/SERASA Deixo de analisar tendo em 

vista que a parte autora apresentou o referido documento, a requerida 

reconhece a restrição, bem como também poderia acostar aos autos o 

referido documento. - O fenômeno do demandismo judicial e o crescimento 

desproporcional das demandas Deixo de analisar por se tratar de tópico 

genérico, tendo a requerida a autonomia de tomar as medidas cabíveis 

perante os órgãos competentes. Mérito Sustenta a parte requerente 

MAURO SILVA BARBOSA que teve seu nome negativado indevidamente 

pela requerida no valor de R$131,86, todavia, desconhece o débito. 

Pleiteia a declaração de inexistência do débito e danos morais. O requerido 

contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito do reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a 

ele. Todavia, em sua impugnação a parte requerente muda a versão dos 

fatos narrados na inicial e passa a sustentar que não contratou os 

serviços da requerida: (...) “No caso em tela, tem-se que a parte Re, na 

oportunidade defensiva, não logrou êxito em demonstrar a existência do 

vinculo entre as partes. Não trouxe aos autos qualquer documentação que 

pudesse evidenciar o vinculo supostamente existente entre elas”. grifei O 

entendimento jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa 

dos fatos fere o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, 

deve prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso contrário restaria 

prejudicada a defesa da parte requerida. Como dito, em sua peça inicial a 

parte requerente sustenta que teve seu nome negativado, todavia, 

desconhecia o débito, pleiteando apenas a declaração de inexistência do 

débito, portanto, reconhecendo implicitamente a contratação com a 

requerida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe 

à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. 

Assim, cabia à parte requerente comprovar o regular pagamento do débito 

que ensejou a negativação, vez que se afigura impossível ao requerido 

provar a inexistência de pagamento. Assim, na ausência de indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação era indevido, 

presume-se correta a alegação mencionada na contestação. Portanto, 

dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, tampouco em 

danos morais, pois a negativação tem contornos de legitimidade. A 

requerida apresentou pedido contraposto, todavia, não comprovou a 

contratação, motivo pelo qual, improcede o pleito. Pelo exposto, decido 

pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial e do pedido 

contraposto. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 627 de 693



advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015514-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1015514-26.2019.8.11.0002 Promovente: ROBSON DE 

SOUZA FERREIRA Promovido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A Vistos, 

etc. Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, motivo 

pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do 

disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Mérito Narra o autor que em 

setembro de 2019 realizou acordo com o banco Reclamado para 

liquidação da dívida no valor de R$ 665,83, sendo que foi informado que a 

restrição em seu nome estaria sendo baixada no prazo máximo de 05 dias 

úteis, todavia, alega que até a propositura desta demanda não houve a 

baixa de seu nome da lista de inadimplentes. A empresa Reclamada em 

sua peça de bloqueio sustenta que o débito do autor foi liquidado em 

19/09/2019 e seu nome foi baixado dos órgãos de proteção ao crédito no 

dia 21/09/2019. Ao final pugna pela improcedência dos pedidos autoral. 

Pois bem. - Ação foi distribuída em 21 de outubro de 2019, onde para 

comprovar o alegado o autor juntou “print” de tela que aparecem 02 

negativações (ID 25263590), sendo: - CM AUTOMÓVEL – valor R$ 842,27 

- SANTANDER – valor R$ 319,68 Em tal documento consta “dados 

atualizados em 16/10/2019...” No ID 25315637, o autor foi intimado para 

apresentação de consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos CDLs) e 

SCPC (retirada nas Associações Comerciais), conforme segue: Vistos, 

etc. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, 

para juntar documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção 

ao crédito – devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos 

CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no 

máximo 60 (sessenta) dias, pois o documento juntado a este fim apresenta 

dados incompletos da inscrição (id. 25263590), em especial a data que a 

inscrição foi realizada, informação imprescindível para se averiguar 

eventual dano moral. A não apresentação do documento na forma ora 

determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC). Considerando o tempo necessário para a emenda ora 

determinada, cancelo a audiência designada, evitando a vinda 

desnecessária da parte autora à solenidade, a qual será novamente 

designada após o cumprimento da diligência pela parte, se for o caso. 

Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito No ID 26173160, o autor 

apresentou extrato SERASA, porém consta registrado apenas uma 

restrição de empresa diversa, vejamos: - C M SILVA COM DE VEIC EIRELI 

– no valor de R$ 842,27, sendo que tal documento fora emitido em 

16/10/2019, e ainda, no mesmo documento possui a seguinte informação: 

“não constam anotações no cadastro de inadimplentes do SPC BRASIL 

para este CPF/CNPJ, nesta data e horário.” Desse modo, não há como 

acolher o pedido autoral declarando inexistência de um débito que sequer 

possui registro nos órgãos de proteção ao crédito. No que se refere ao 

fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, 

exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação. A prova que deveria ter sido produzida pela parte reclamante 

não é impossível ou excessivamente impossível, haja que bastaria este ter 

juntado prova documental do seu direito, como manteve-se inerte, a 

improcedência se impõe. Neste caso, o reclamante deixou de comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito. Nesta condição, inexistindo ou não 

comprovado satisfatoriamente a conduta culposa da reclamada, a 

improcedência da ação se impõe. Posto isto, julgo improcedente esta 

reclamação. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016361-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEVES MANOEL DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016361-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NEVES MANOEL DINIZ 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Sustenta a 

parte requerente NEVES MANOEL DINIZ que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida por um débito no valor de R$232,28, no 

entanto, não consumiu os serviços cobrados. O requerido contesta, 

sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. 

Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais e ter apresentado telas 

sistêmicas e faturas, os referidos documentos não são hábeis a 

comprovar a contratação, tendo em vista se tratarem de documentos 

unilaterais, portanto, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, tais como, contrato 

assinado pela parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, 

portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. Cumpre à prestadora de serviços 

agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro 

só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 
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para a concretização da lesão. Não há dúvida de que a conduta da 

reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode 

ser classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Entendo que a utilização indevida de dados 

pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. Porém, o 

valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e 

proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, decido pela procedência em parte 

da pretensão formulada na inicial, para: a) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial; b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante 

a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos 

inadimplentes (07/08/2018) e; c) determinar a exclusão do nome da parte 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o 

necessário. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018684-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018684-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDIA DA SILVA 

FERREIRA INVENTARIADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da ausência de documento indispensável para a 

propositura da demanda Arguiu a parte reclamada a presente preliminar, 

sob o fundamento que a parte autora não apresentou comprovante de 

residência em seu nome. Em que pese o entendimento atual quanto a 

necessidade de apresentação de comprovante de residência no próprio 

nome da parte autora, no entanto, considerando o decurso da ação e o 

princípio da celeridade, deixo de aplicar o referido entendimento na 

presente lide. Ademais, nos termos do artigo 4º da Lei 9099/95, é 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em qualquer hipótese, 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 

Ressalto por fim que, a requerida possui loja nesta Comarca. Assim, rejeito 

a preliminar arguida. - Da inépcia da inicial - extrato do SPC/SERASA Deixo 

de analisar tendo em vista que a parte autora apresentou o referido 

documento, a requerida reconhece a restrição, bem como também poderia 

acostar aos autos o referido documento. - O fenômeno do demandismo 

judicial e o crescimento desproporcional das demandas Deixo de analisar 

por se tratar de tópico genérico, tendo a requerida a autonomia de tomar 

as medidas cabíveis perante os órgãos competentes. Mérito Sustenta a 

parte requerente CLAUDIA DA SILVA FERREIRA que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida por um débito no valor de 

R$89,97, no entanto, não reconhece o débito, tendo em vista a ausência 

de relação jurídica entre as partes. O requerido contesta, sustentando que 

não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, 

conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pela parte reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, 

portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. Cumpre à prestadora de serviços 

agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro 

só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Não há dúvida de que a conduta da 

reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode 

ser classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Entendo que a utilização indevida de dados 

pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. Porém, o 

valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e 

proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, decido pela procedência em 
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parte da pretensão formulada na inicial, para: a) declarar inexigível o 

débito mencionado na inicial; b) condenar a reclamada pagar à parte 

reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante 

no rol dos inadimplentes (01/08/2019) e; c) determinar a exclusão do nome 

da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se 

o necessário. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA 

ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018683-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISVALDO TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018683-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CRISVALDO TEODORO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminar - Da inépcia da inicial - extrato do SPC/SERASA Deixo de 

analisar tendo em vista que a parte autora apresentou o referido 

documento, a requerida reconhece a restrição, bem como também poderia 

acostar aos autos o referido documento. Mérito Sustenta a parte 

requerente CRISVALDO TEODORO DA SILVA que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida por um débito no valor de 

R$207,94, no entanto, não reconhece o débito, tendo em vista a ausência 

de relação jurídica entre as partes. Contesta a requerida aduzindo que a 

parte requerente contratou com o banco. Cabia à requerida impugnar 

especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos 

comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se 

verifica nos documentos acostados à contestação: faturas pagas 

mediante débito automático em conta corrente comprovando a existência 

da relação jurídica entre as partes e a origem dos débitos, sendo a 

negativação devida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. No caso, a parte requerente apresentou impugnação, 

todavia, não impugnou especificamente as faturas apresentadas, 

alegando apenas que a requerida não comprovou a relação jurídica. 

Registra-se que o banco requerido apresentou faturas de cartão de 

crédito em que se verificam pagamentos em débito automático em conta 

corrente, portanto, não havendo que se falar em fraude. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não 

impugnou os contratos apresentadas. Presentes indícios substanciais de 

que os débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício 

regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

débitos, bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, 

portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito com a 

requerida. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018732-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018732-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANGELINA DA SILVA 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da retificação do polo passivo A 

requerida requereu a retificação do polo passivo, para que passe a 

constar TIM S.A. Tendo em vista que foi a TIM S.A. que apresentou 

contestação, nada obsta que ela figure no polo passivo da presente ação. 

Destarte, acolho o pedido formulado. Procedam-se as devidas 

retificações. - Da impugnação ao pedido de justiça gratuita Aduz a 

requerida que a parte requerente não faz jus aos benefícios da justiça 

gratuita, haja vista não ter comprovado aos autos o preenchimento aos 

requisitos para o seu deferimento. Em que pese a alegação da requerida, 

em se tratando desta justiça especializada, não há se falar em custas, 

taxas ou despesas quando o feito está tramitando em primeiro grau (artigo 

54 da Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual, inexiste motivo para que nesta 

fase processual seja analisado o pedido de gratuidade da justiça 

formulado pela parte requerente. Destarte, rejeito a preliminar supra. - Do 

pedido contraposto Deixo de analisar por se confundir com o mérito. Mérito 

Sustenta a parte requerente ANGELINA DA SILVA que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida por um débito referente por 

débitos nos valores de R$115,90; R$99,90; R$119,90 e R$69,61, todavia, 

não reconhece tal débito, uma vez que não consumiu os serviços da 

requerida. O requerido contesta, sustentando que não cometeu nenhum 

ato ilícito. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação 

de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 
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não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito 

que motivou a negativação, tais como, contrato assinado pela parte 

reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha 

na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme 

descrito na inicial, vez que os documentos apresentados são 

considerados como unilaterais. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. 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 razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, quanto ao 

dano moral, em análise ao extrato apresentado com a inicial verifica-se 

que quando a parte autora teve seu nome negativado pela requerida em 

19/04/2019 ela já possuía restrição lançada pela Energisa em 28/07/2016 

cujo débito não restou demonstrado como indevido a não distribuição de 

processos questionando a legalidade do débito. Quem já é registrado 

como inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição 

do nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao 

crédito. Com esse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) editou a súmula número 385, impedindo pagamento de 

indenização por danos morais àqueles que reclamam na Justiça a 

reparação pela inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro teor da 

referida súmula é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. A 

pessoa que tem mais de uma restrição cadastral deve ingressar com ação 

relativa à primeira negativação e as demais ações por dependência, ou 

requerer o apensamento, para julgamento conjunto. Não o fazendo, 

improcedem os pedidos embasados nas restrições cadastrais 

subsequentes. No caso em análise, não é possível presumir que o 

consumidor tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não era 

extraordinária. A requerida apresentou pedido contraposto, todavia, não 

comprovou a contratação, motivo pelo qual, improcede o pleito. Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, 

determinar a exclusão da inscrição do nome da parte requerente das 

entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 

Decido pela improcedência do pedido contraposto. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018691-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JADERCIEL SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018691-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JADERCIEL SILVA DA COSTA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Sustenta a 

parte requerente JADERCIEL SILVA DA COSTA que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida no valor de R$279,91, todavia, 

desconhece o débito. Pleiteia a declaração de inexistência do débito e 

danos morais. O requerido contesta, sustentando que não cometeu 

nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito do reclamante, em virtude da 

presunção passar a ser favorável a ele. Todavia, em sua impugnação a 

parte requerente muda a versão dos fatos narrados na inicial e passa a 

sustentar que não contratou os serviços da requerida: (...) “No caso em 

tela, tem-se que a parte Re, na oportunidade defensiva, não logrou êxito 

em demonstrar a existência do vinculo entre as partes. Não trouxe aos 

autos qualquer documentação que pudesse evidenciar o vinculo 

supostamente existente entre elas”. grifei O entendimento jurisprudencial é 

no sentido de que a alteração da narrativa dos fatos fere o princípio do 

contraditório e da ampla defesa. Desse modo, deve prevalecer a versão 

narrada na peça inicial, caso contrário restaria prejudicada a defesa da 

parte requerida. Como dito, em sua peça inicial a parte requerente 

sustenta que teve seu nome negativado, todavia, desconhecia o débito, 

pleiteando apenas a declaração de inexistência do débito, portanto, 

reconhecendo implicitamente a contratação com a requerida. Não obstante 

o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe à parte requerente o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Código de Processo Civil. Assim, cabia à parte requerente 

comprovar o regular pagamento do débito que ensejou a negativação, vez 

que se afigura impossível ao requerido provar a inexistência de 

pagamento. Assim, na ausência de indícios substanciais de que o débito 

que ensejou a negativação era indevido, presume-se correta a alegação 

mencionada na contestação. Portanto, dessa forma não há que se falar 

em inexistência de débitos, tampouco em danos morais, pois a 

negativação tem contornos de legitimidade. A requerida apresentou pedido 

contraposto, todavia, não comprovou a contratação, motivo pelo qual, 

improcede o pleito. Pelo exposto, decido pela improcedência dos pedidos 

deduzidos na inicial e do pedido contraposto. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 
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Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016108-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GONCALVES LEAL (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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016108-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JAQUELINE GONCALVES 

LEAL REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 

Preliminares - Da impugnação ao valor da causa Postergo a análise. - Da 

ausência de consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito Deixo de analisar tendo em vista que a parte autora apresentou o 

referido documento, a requerida reconhece a restrição, bem como também 

poderia acostar aos autos o referido documento. - Da juntada de 

documentos sigilosos Deixo de analisar por se tratar de tópico genérico. 

Mérito Inicialmente, determino de ofício a correção do valor da causa, na 

forma do art. 292, §3º do CPC, por verificar que o montante atribuído pela 

parte autora não corresponde ao proveito econômico pretendido, pois, in 

casu, o valor da causa deverá incluir a pretensão de indenização por 

danos morais. Neste ínterim, considerando o silêncio eloquente da parte 

autora, entendo que sua pretensão reparatória se refere ao teto de alçada 

dos Juizados Especiais Cíveis. Sustenta a parte requerente JAQUELINE 

GONCALVES LEAL que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida no valor total de R$637,58, todavia, desconhece o contrato, uma 

vez que jamais utilizou os serviços da requerida. O requerido contesta, 

sustentando que a parte autora contratou com a empresa. Foi acostado 

aos autos no ID 28834038 contrato assinado pela parte autora e cópia dos 

documentos pessoais, comprovando a existência da relação jurídica entre 

as partes e a origem do débito, sendo a negativação devida. Não obstante 

o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. No caso, a parte 

requerente apresentou impugnação alegando genericamente a 

necessidade de realização de perícia, no entanto, não impugnou 

especificamente as assinaturas, apontando as supostas divergências. 

Registra-se que a assinatura constante no contrato é semelhante ao do 

termo de audiência de conciliação. Ademais, ao questionar a assinatura, o 

patrono questiona as assinaturas constantes nos documentos 

apresentados por ele, tais como procuração e declaração de 

hipossuficiência. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. A 

requerida apresentou pedido contraposto no valor de R$637,58. 

Comprovando a requerida a contratação e não tendo parte autora 

comprovado o pagamento, devido o pleito. Isto posto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na 

inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

sobre o valor de R$41.800,00 equivalente a 40 salários mínimos teto dos 

juizados especiais e em conformidade com o pedido de danos morais, com 

fulcro nos artigos 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE, considerando a retificação do valor da causa promovida de 

ofício, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a 

parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decido 

ainda, PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte requerente pagar à parte requerida a quantia de 

R$637,58 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e oito centavos), 

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir de cada vencimento, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido 

contraposto (04/01/2020), devendo a parte requerida apresentar planilha 

de cálculo conforme estipulado neste dispositivo. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016812-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE LIMA DE SANTANA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016812-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANE LIMA DE SANTANA 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da ausência mínima de provas Deixo de analisar por se 

confundir com o mérito. - Da ausência de documento indispensável para a 

propositura da demanda Arguiu a parte reclamada a presente preliminar, 

sob o fundamento que a parte autora não apresentou comprovante de 
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residência em seu nome. Em que pese o entendimento atual quanto a 

necessidade de apresentação de comprovante de residência no próprio 

nome da parte autora, no entanto, considerando o decurso da ação e o 

princípio da celeridade, deixo de aplicar o referido entendimento na 

presente lide. Ademais, nos termos do artigo 4º da Lei 9099/95, é 

competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro do 

domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em qualquer hipótese, 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 

Ressalto por fim que, a requerida possui loja nesta Comarca. Assim, rejeito 

a preliminar arguida. Mérito Sustenta a parte requerente ADRIANE LIMA DE 

SANTANA OLIVEIRA que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida no valor total de R$72,80. O requerido contesta, sustentando 

que a parte autora contratou com a empresa. Foi acostado aos autos no ID 

28630705 áudio realizado pela parte autora contratando os serviços da 

requerida, comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e 

a origem do débito, sendo a negativação devida. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil. No caso, a parte requerente não 

apresentou impugnação, tendo em vista que o arquivo não foi juntado. 

Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes 

indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações 

são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. A requerida apresentou pedido contraposto 

no valor de R$72,80. Comprovando a requerida a contratação e não tendo 

parte autora comprovado o pagamento, devido o pleito. Isto posto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial. Decido ainda, PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte requerente pagar à parte 

requerida a quantia de R$72,80 (setenta e dois reais e oitenta centavos), 

corrigida monetariamente pelo INPC, a partir de cada vencimento, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido 

contraposto (30/01/2020), devendo a parte requerida apresentar planilha 

de cálculo conforme estipulado neste dispositivo. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016323-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON APARECIDO GONCALVES (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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016323-16.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOELSON APARECIDO 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da juntada de documentos sigilosos Deixo de analisar 

por se tratar de tópico genérico. - Da impossibilidade de inversão do ônus 

da prova Deixo de analisar por se confundir com o mérito. - Da ausência 

de consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Deixo 

de analisar por se confundir com o mérito. Mérito Sustenta a parte 

requerente JOELSON APARECIDO GONCALVES que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida pelo débito no valor de R$208,05, 

pleiteando a nulidade do contrato, declaração de inexistência do débito e 

dano moral. Contesta a requerida aduzindo que a parte autora contratou 

com a empresa. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o 

reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais e ter apresentado extrato de consumo e telas sistêmicas, 

tais documentos não hábeis a comprovar a contratação, uma vez que são 

considerados documentos unilaterais, portanto, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial, vez 

que os documentos apresentados são considerados como unilaterais. No 

que concerne à reparação do dano, embora a Reclamada tenha incorrido 

na prática de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção 

de que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante 

de restrição apresentado pela consumidora na inicial NÃO PROPORCIONA 

AO JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO 

ALEGADO “DANO MORAL”. REGISTRA-SE QUE O COMPROVANTE 

APRESENTADO PELA CONSUMIDORA SEQUER DEMONSTRA QUAL A 

DATA EM QUE FOI EFETIVADO O APONTAMENTO RESTRITIVO ANTERIOR 

(limitando-se a uma mera menção da data correspondente ao vencimento 

da dívida), razão pela qual, tenho que o mencionado documento não detém 

credibilidade. Como se não bastasse, registra-se que a Reclamante não se 

dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito (O QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A 

DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A 

EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS APONTAMENTOS ADICIONAIS), razão pela 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, reitero que o pedido de dano moral deve ser 

rejeitado. A requerida apresentou pedido contraposto, todavia, não 

comprovou a contratação, motivo pelo qual, improcede o pleito. Diante de 

todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil 

c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida, apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito 

debatido nestes autos, bem como, DETERMINAR à Reclamada para 

promover a baixa definitiva do apontamento restritivo no prazo de 05 dias 

úteis, contados a partir da presente data, não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 
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Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018929-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018929-17.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SANDRA REGINA DE 

BARROS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Sustenta a parte requerente SANDRA 

REGINA DE BARROS que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida no valor total de R$396,40, todavia, não reconhece a dívida, uma 

vez que não houve contratação. O requerido contesta, sustentando que a 

parte autora contratou com a empresa. Foi acostado aos autos no ID 

28444543 áudio realizado pela parte autora contratando os serviços da 

requerida, comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e 

a origem do débito, sendo a negativação devida. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil. No caso, a parte requerente 

apresentou impugnação alegando genericamente que o áudio apresentado 

não corresponde a voz da parte autora, todavia, não apresenta 

documentos a fim de comprovar a divergência, Comprovado a relação 

jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, 

ônus que não se desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os 

débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício 

regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

débitos, bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, 

portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito com a 

requerida. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o 

valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda, 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem 

assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018932-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISAMARA STEFANYA ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018932-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ISAMARA STEFANYA 

ALMEIDA DOS SANTOS REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Da 

incompetência para julgamento Deixo de analisar por se confundir com o 

mérito. Mérito Pleiteia a parte requerente ISAMARA STEFANYA ALMEIDA 

DOS SANTOS, indenização por danos morais ao argumento que seu nome 

foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito por débito no 

valor de R$207,54, todavia, não reconhece o débito, uma vez que não 

houve contratação. A requerida sustenta em defesa que a parte autora 

contratou cartão de crédito com a empresa. Foi acostado aos autos nos 

ID’s 28428972, 28428974 e 28554190 proposta de cartão de crédito 

assinado pela parte autora, cópia dos documentos pessoais e áudio de 

ligação realizada pela parte autora renegociando débito (link) 

comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e a origem 

dos débitos, sendo a negativação devida. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil. No caso, a parte requerente requereu 

apenas a extinção da ação em impugnação ao argumento de necessidade 

de perícia por não se tratar de erro grosseiro, todavia, não impugnou 

especificamente os documentos pessoais apresentados, não apontando 

as supostas divergências nas assinaturas e no áudio. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu, ressaltando que a parte não 

impugnou os contratos apresentados. Presentes indícios substanciais de 

que os débitos que ensejaram as negativações são devidos, presume-se 

verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão 

da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício 

regular do direito. Dessa forma não há que se falar em inexistência de 

débitos, bem assim de configuração de danos morais. Não resta dúvida, 

portanto, de que a parte reclamante não quitou seu débito com a 

requerida. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, 

portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. A requerida apresentou pedido 

contraposto no valor de R$337,59, todavia, o referido pedido deve guardar 

relação com o pedido inicial que perfaz a quantia de R$207,54, motivo pelo 

qual, improcede o pleito. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e do pedido 

contraposto, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de multa 
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de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, 

ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do processo, 

bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no 

montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual 

a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES 

DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018411-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALMEIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018411-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIAO ALMEIDA DE 

LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 

Preliminares - Da juntada de documentos sigilisos Deixo de analisar por se 

tratar de tópico genérico - Da ausência mínima de provas Deixo de analisar 

por se confundir com o mérito. - Da inépcia da inicial - extrato do 

SPC/SERASA Deixo de analisar tendo em vista que a parte autora 

apresentou o referido documento, a requerida reconhece a restrição, bem 

como também poderia acostar aos autos o referido documento. Mérito 

Sustenta a parte requerente SEBASTIAO ALMEIDA DE LIMA que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida por um débito no valor de 

R$152,62, no entanto, desconhece os valores cobrados. O requerido 

contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade 

civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a imprevisibilidade 

do evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. Não há dúvida 

de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, não pode ser classificada como muito intensa. A reclamada é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Entendo que a utilização 

indevida de dados pessoais não pode se converter em fonte de 

enriquecimento. Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos 

de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste 

caso o valor de R$8.000,00 (oito mil reais). A requerida apresentou pedido 

contraposto, todavia, não comprovou a contratação, motivo pelo qual, 

improcede o pleito. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da 

pretensão formulada na inicial, para: a) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial; b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante 

a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos 

inadimplentes (13/09/2019) e; c) determinar a exclusão do nome da parte 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o 

necessário. DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020010-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE ADRYELLE PADILHA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1020010-98.2019.8.11.0002 Reclamante: Joice Adryelle 

Padilha Miranda Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da 

Lei nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 
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lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Da Preliminar A preliminar arguida 

pela Reclamada não tem o condão de obstar o julgamento da causa. Por 

este motivo rejeito a preliminar. Mérito. Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação a 02 débitos que totalizam o valor de R$ 

121,91 (cento e vinte e um reais e noventa e um centavos), que 

desconhece, pois não possui relação jurídica com a empresa requerida, 

afirmando que não foi notificada quanto aos fatos narrados nos autos. A 

parte requerida, no mérito contesta a parte autora asseverando que o 

débito ensejador da negativação é decorrente do contrato estabelecido 

entre as partes, Unidade Consumidora sob o nº 1216185-7, qual se 

encontra inadimplente, sendo legítimo o apontamento, limitando a se 

reportar a tal fato, apresentando somente telas e históricos de utilização, 

retirados seu sistema interno, para comprovar suas alegações, sem 

maiores indagações ou explicações, pugnando ao final pela improcedência 

dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, constata-se 

que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento referente a 

serviços prestados que pudessem ser o objeto do apontamento do nome 

da parte autora ao banco de dados de negativação, somente trouxe na 

contestação telas do sistema interno, quais não se revestem de 

imprescindibilidade para a comprovação do alegado. Conquanto tenha a 

parte requerida alegado que os débitos são decorrentes de um contrato 

estabelecido entre a parte autora e a empresa suscitada, não há nos 

autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou qualquer 

outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer 

serviço. Em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar 

no campo de afirmações sem bases sólidas. Conquanto tenha a empresa 

requerida alegado que a dívida advém de serviços devidamente 

prestados, todavia a defesa não foi acostada com nenhum documento que 

pudesse realizar uma prova cabal de suas alegações. O que se constata 

compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. Frisa-se 

que em se tratando de relação de consumo e havendo desconhecimento 

da relação, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou 

fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer documentos. 

Portanto, não comprovado que os serviços foram regularmente 

proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, fatos que 

neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu 

nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). No entanto, se denota no extrato 

juntado pela parte requerente que possui mais um apontamento posterior 

em seu nome, não sendo possível assim a aplicabilidade do enunciado da 

Súmula 385 do STJ, porém deve ser considerado no momento da fixação 

do quantum indenizatório. Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º 

da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigado, e condenar 

a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte 

requerente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e 

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir do evento danoso – 11.12.2015 – data da inclusão do débito no 

órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019900-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CEZARIO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PINHEIRO CIRIACO OAB - MT21182/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1019900-02.2019.8.11.0002 Reclamante: Diego Cezario 

Andrade Reclamado: Itaú Unibanco S/A. SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, por não subsistir a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Do 

mérito: O Reclamante alegou na petição inicial que, ao tentar realizar uma 

compra, tomou conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a 
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pedido do Reclamado, em decorrência do inadimplemento de uma suposta 

dívida no valor de R$ 250,86. No entanto, o Autor relatou que desconhece 

a dívida que lhe está sendo cobrada, bem como, que não foi devidamente 

notificado acerca do apontamento e ainda, que apesar de ter contatado a 

financeira para obter esclarecimentos sobre a dívida, não obteve 

respaldo. Por entender que foi negativado indevidamente e que tal fato lhe 

proporcionou prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, o Reclamado sustentou a 

existência de vínculo entre as partes, pois, o Autor é titular de uma conta 

corrente mantida junto à financeira. O Réu esclareceu que a pendência 

questionada nos autos é proveniente de uma renegociação de dívida, bem 

como, que em decorrência do inadimplemento incorrido pelo Reclamante, 

apenas exerceu o seu direito de credor, não havendo de se falar na 

existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos 

argumentos, o Reclamado pugnou pela improcedência da lide. Em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em 

favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo documental colacionado aos autos, tenho que o 

direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Embora o Postulante 

tenha afirmado que desconhece a importância que lhe está sendo cobrada 

(sem, contudo, negar a existência de vínculo com a instituição financeira), 

tenho que o Reclamado apresentou a este juízo esclarecedoras provas 

que, por sua vez, retiraram completamente o alicerce da manifestação 

inaugural. Primeiramente, no que se refere à existência de relação jurídica 

entre as partes, entendo que a mesma restou devidamente comprovada, 

pois, reitero, não bastasse o fato do Postulante não ter negado a 

existência de vínculo, o Reclamado foi diligente em colacionar ao corpo de 

sua defesa a cópia de uma “Proposta de Contratação de Produtos e 

Serviços” devidamente assinada pelo consumidor e ainda, da cédula de 

identidade apresentada no momento da contratação (a qual, registra-se, 

se trata do mesmo documento que instruiu a petição inicial). Já no que se 

refere à famigerada pendência submetida à apreciação deste juízo, 

entendo que a mesma teve a sua origem devidamente esclarecida. 

Consoante pode ser visualizado nos extratos bancários anexados à 

contestação, o Reclamante se utilizou do serviço LIS (limite de crédito 

concedido a clientes que não possuem saldo positivo em conta) em 

algumas oportunidades, no entanto, não logrou êxito em manter saldo 

positivo em sua conta corrente, motivo pelo qual, acabou por renegociar 

as suas dívidas (por meio de contato telefônico) mediante a adesão de um 

contrato denominado “SOB MEDIDA”. Embora não tenha sido apresentada 

uma cópia do arquivo de áudio correspondente à renegociação 

supracitada, ainda assim não subsistem motivos para duvidar das 

considerações defensivas, pois, da exegese dos extratos bancários 

protocolizados junto à contestação, verifica-se nitidamente que a 

importância de R$ 721,66 (setecentos e vinte e um reais e sessenta e seis 

centavos) foi devidamente creditada em favor do Reclamante a título de 

“SOB MEDIDA – CONTRATAÇÃO”, o que, conseguintemente, acabou por 

normalizar momentaneamente o saldo bancário da conta corrente. Não 

obstante tivesse assumido o compromisso de realizar o pagamento da 

renegociação supra em 03 parcelas (o que encontra respaldo documental 

na “Ficha de Cobrança” anexa à defesa), o Reclamante não apresentou 

absolutamente nenhuma prova de que a mesma restou devidamente 

adimplida, motivo pelo qual, entendo que restou justificada a inserção do 

seu nome junto ao Órgãos de Proteção ao Crédito. No tocante à alegação 

do Reclamante de que não teria sido notificado premonitoriamente acerca 

do apontamento restritivo, tenho que não há como atribuir nenhuma 

responsabilidade à instituição financeira, pois, segundo previsão contida 

na súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de 

Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição.”. Com o protocolo da contestação, entendo que cabia ao 

Reclamante ter combatido pontualmente todas as considerações e provas 

apresentadas pelo Reclamado, ônus este do qual não se desincumbiu, 

pois, deixou transcorrer in albis o prazo para protocolar a sua impugnação 

(não obstante tivesse sido devidamente intimado em audiência 

conciliatória), transmutando o seu silêncio em aquiescência tácita com 

toda a tese defensiva. Destarte, tendo sido apresentadas provas 

substanciais acerca da relação jurídica outrora estabelecida entre as 

partes, bem como, de que o débito que culminou com a inserção do nome 

do Demandante junto aos cadastros de proteção ao crédito é devido, 

tenho como verdadeiros os argumentos registrados na defesa, não 

havendo de se falar em falha na prestação dos serviços por parte da 

instituição financeira (art. 14, § 3º, I, do CDC). Na verdade, em havendo um 

débito pendente, bem como, não tendo sido apresentado qualquer 

comprovante de adimplemento da referida dívida pelo Reclamante, entendo 

que o apontamento restritivo debatido nesta lide refletiu apenas o exercício 

regular do direito de credor do Reclamado, não havendo como lhe imputar 

a prática de qualquer ato ilícito (art. 188, I, do Código Civil). A fim de 

corroborar a fundamentação exarada no presente pronunciamento 

jurisdicional, segue abaixo, por analogia, um julgado contemplado pelo 

TJSP: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Financiamento – Cédula de 

crédito bancário - Apontamento de nome nos cadastros desabonadores - 

Não reconhecimento da dívida por parte da Requerente – Descabimento - 

Débito comprovado e exigível - Inadimplência evidenciada - Exercício 

regular do direito do credor – Indenização indevida (...). (TJ-SP 

10135965920178260577 SP 1013596-59.2017.8.26.0577, Relator: Mario 

de Oliveira, Data de Julgamento: 27/07/2018, 19ª Câmara de Direito 

Privado).”. (Destaquei). Considerando que o Reclamado se desincumbiu 

satisfatoriamente do ônus probatório previsto pelo artigo 373, II, do 

CPC/2015, tenho que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, 

senão refutar integralmente as pretensões iniciais, sejam elas de cunho 

declaratório ou indenizatório. - Do pedido contraposto: Por derradeiro, no 

que concerne ao pedido contraposto apresentado pelo Reclamado, 

entendo que o mesmo merece ser acolhido. Reza o artigo 31 da Lei nº 

9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na 

contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta 

Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da 

controvérsia.”. (Destaquei). Consoante alhures mencionado, considerando 

que o Reclamante não apresentou nos presentes autos nenhum 

comprovante de que a pendência oriunda da renegociação “SOB MEDIDA” 

chegou a ser devidamente quitada, tenho que assiste à instituição 

financeira Ré o direito de reivindicar o pagamento do crédito que lhe é 

devido, o qual, por sua vez, é representado pelo montante de R$ 721,66 

(setecentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação. Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto apresentado pelo Reclamado e, consequentemente, 

CONDENO o Reclamante ao pagamento da importância de R$ 721,66 

(setecentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos), a ser 

devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do 

efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data de vencimento da 

dívida (10/06/2019). Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça 

em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Várzea Grande - MT, 

19 de fevereiro de 2020. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019690-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA AMORIM DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

PROCESSO NÚMERO: 1019690-48.2019.8.11.0002 PARTE AUTORA: 

ROSA AMORIM DE ALMEIDA PARTE RÉ: EDITORA ABRIL S/A SENTENÇA 

1. Síntese dos Fatos Trata-se de ação de rescisão contratual com 

declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por 

danos morais e materiais e com pedido de tutela de urgência antecipada. A 

parte autora afirmou que firmou contrato de assinatura da revista Claudia 

junto a Requerida em janeiro/2019, sendo descontado de sua conta 

bancária o valor de R$ 50,95 (cinquenta reais e noventa e cinco 

centavos), iniciando-se em fevereiro/2019, mas que não teria recebido as 

revistas, mesmo após diversas reclamações, posteriormente relatou que 

procurou o Procon e a requeria teria informado que iria realizar a 

devolução da quantia R$ 254,75 até o dia 31/10/2019, mas assim não 

procedeu. Nos pedidos requereu a repetição em dobro e a reparação em 

danos morais. A parte ré pugnou pela improcedência de todos os pedidos. 

Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, 

passo a fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de vício na 

prestação do serviço contratado. Denota-se que a parte autora entabulou 

negócio jurídico com a requerida para receber exemplares de revistas, no 

entanto, os produtos não foram entregues, mesmo tendo o autor cumprido 

com suas obrigações, logo, o contrato não foi cumprido por culpa 

exclusiva da ré. Outrossim, a parte autora provou o fato constitutivo do 

seu direito ao juntar aos autos a declaração da requerida que se 

comprometeu a devolver os valores da consumidora. Id. Num. 26930056 - 

Pág. 1. Assim, fica evidenciado que houve falha na prestação do serviço, 

pois o consumidor suportou o ônus financeiro, mas nunca recebeu os 

produtos. Nesse passo, constata-se que houve inadimplemento contratual 

por parte da ré, por consequência deverá à parte ré restituir à parte 

autora pelos valores descontados. A restituição deverá ocorrer de forma 

simples, já que situação narrada não se confunde com cobrança indevida, 

prevista do parágrafo único do art. 42 do CDC, trata-se inadimplemento 

contratual. Nota-se que houve descumprimento dos deveres da boa-fé 

objetiva que regem as relações de consumo, isso porque mesmo após a 

reclamação administrativa a requerida não efetivou a devolução dos 

valores. Nesse passo, é direito básico do consumidor, a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). O Código de Defesa do Consumidor 

adotou a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes 

do empreendimento, independentemente de culpa. Nesse trilhar, compete a 

empresa ré agir com a diligência necessária a impedir a má prestação do 

serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus clientes e 

terceiros de boa-fé, não havendo dúvida de que a conduta da ré provocou 

transtornos, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. O 

dano moral além de servir como reparação do prejuízo moral suportado 

indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para 

que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e 

passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a 

própria relação de consumo. Nesse sentido é o entendimento deste 

Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: “A ausência de entrega de 

mercadoria, bem como o descaso com o consumidor, na solução do 

problema, configura hipótese excepcional de dano moral por 

descumprimento de cláusula contratual, extrapolando a seara de mero 

aborrecimento e percalços do dia-a-dia. [...].” (Ap n° 167552/2015 – 

Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias - Primeira Câmara Cível – 

12.4.2016). Quanto ao valor da reparação em danos morais, o 

arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as condições 

das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a jurisprudência, 

vejamos: (...)” O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Fundamentação 

apresentada passo a opinar. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, OPINO 

PELA CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR E PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1. DECLARAR rescindido o contrato 

entre as partes, deste modo que a requerida cancele por definitivo as 

cobranças no cartão de crédito da parte autora; 2. CONDENAR a parte ré 

a restituir, de forma simples, a quantia de R$ 254,75 (duzentos e cinquenta 

e quatro reais e setenta e cinco centavos), a parte autora, com correção 

monetária, indexada pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo, e juros simples 

de mora de 1%, ao mês, a partir da citação. 3. CONDENAR a parte ré ao 

pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a 

partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, calculado a partir da citação; Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita 

à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 

40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da 

Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017616-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE DE PAULA RODRIGUES CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE ANDRESSA CARREIRA DE SOUZA SANTANA OAB - 

MT24831/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Autos n. 1017616-21.2019.8.11.0002 SENTENÇA Dispenso o Relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9.099/95, passo a fundamentar. No caso, há 

presença de transação entre as partes ocorrida em audiência de 

conciliação, conforme o Id. Num. 27498789 - Pág. 1. Nota-se que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

homologação do acordo. Com efeito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea b, do CPC, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO E POR 

CONSEQUÊNCIA PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 
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ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009192-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLEGIO EVOLUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM MOREIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1009192-87.2019.8.11.0002 Promovente: COLEGIO 

EVOLUCAO LTDA - ME Promovido: JOAQUIM MOREIRA DA COSTA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito In casu, aduz a parte requerente que 

é credora da parte Requerida quanto as mensalidades dos meses de abril 

a dezembro de 2018, que totalizam o importe de R$ 10.548,50 (dez mil 

quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos ). Denota-se que 

a parte requerida, mesmo sendo devidamente citada conforme ID 

27848257, não compareceu à audiência de conciliação, realizada em 

24/01/2020, bem como deixou de apresentar justificativa e defesa ao feito. 

Assim destaco que a revelia ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações 

em que a parte reclamada deixa de apresentar contestação, a teor do 

artigo 344 do CPC, ou ainda, por força de sua ausência à sessão de 

conciliação ou audiência de instrução, nos termos em que prevê o artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Em virtude disso, DECRETO à REVELIA da parte 

requerida, nos termos do art. 344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 

9.099/95, e passo ao julgamento antecipado da lide. Compulsando-se os 

autos, o que se tem de concreto é que, há débitos que se encontram sem 

pagamento. Desta forma, não havendo questionamento quanto ao valor da 

dívida, reconheço como devido o importe de R$ 10.548,50 (dez mil 

quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), referente as 

mensalidades que se encontram em aberto em relação a prestação de 

serviços educacionais de ISABELLY GOMES DA COSTA e PEDRO 

HENRIQUE GOMES DA COSTA, conforme narrado na inicial. Pelo exposto, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, consolidando a dívida 

inadimplida no importe de R$ 10.548,50 (dez mil quinhentos e quarenta e 

oito reais e cinquenta centavos), referente aos débitos narrados na inicial, 

e por consequência, CONDENO a parte requerida a pagar, à parte 

requerente tal valor, corrigido monetariamente pelo INPC e juros simples de 

1% a.m. desde os respectivos vencimentos. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017936-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NUVIELLE CRISTINA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1017936-71.2019.8.11.0002 Reclamante: Nuvielle Cristina da 

Silva Reclamado: Matos Comercio de Perfumes e Cosméticos LTDA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei 

nº. 9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação a dois débito no importe de R$ 342,02 

(trezentos e quarenta e dois reais e dois centavos) e de R$ 342,03 

(trezentos e quarenta e dois reais e três centavos), desconhecendo por 

completo os débitos, bem como não foi notificado quanto à inclusão que 

considera indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A parte requerida 

contesta a parte requerente asseverando que o débito ensejador da 

negativação é legítimo, tendo em vista o cadastro efetuado para ser 

revendedor da marca requerida, conforme se denota na ficha cadastral 

acostada no ID 28895634, a requerida juntou ainda notas fiscais que 

comprovam as compras realizadas pela parte requerente e cópia do 

documento de identidade da parte autora, portanto, as negativações são 

legítimas, não havendo que se falar em cobrança indevida. Por fim requer 

a título de pedido contraposto que a parte Requerente seja condenada ao 

pagamento dos débitos em aberto que totalizam o valor de R$ 757,40 

(setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos). Ressalta-se 

que a parte Requerente impugnou a contestação alegando que não 

possuía o conhecimento da aprovação do seu cadastro e desconhece a 

pessoa que assinou o recebimento do pedido acostado no ID 28895635. 

No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos 

autos documentos que COMPROVAM a origem do DÉBITO discutido, bem 

como a sua efetiva contratação, em que pese a afirmação da autora de 

que desconhecia a aprovação do seu cadastro, verifico que houveram 

várias compras além da recebida no ID 28895635, destaco ainda que o 

pedido foi entregue no endereço informado na ficha cadastral, documento 

que a autora não nega ter assinado, assim, diante da ausência da 

comprovação do pagamento das notas fiscais, legítima é a inscrição no 

nome da consumidora. Quanto ao pedido contraposto, verifico que a parte 

Requerida pleiteou pelo pagamento no importe de R$ 757,40 (setecentos e 

cinquenta e sete reais e quarenta centavos). Entretanto, este valor difere 

do valor questionado na inicial que totaliza o valor de R$ 644,05 

(seiscentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos), desta feita, deixo 

de reconhecer o pedido, uma vez que a empresa deve adotar as medidas 

cabíveis para cobrança dos valores que estão em aberto pela parte 

requerente. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, 

já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. Não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma negligente e 

desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer 

consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No 

caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar 

com ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização 

por danos morais, e após a apresentação da contestação, na qual a 

requerida comprova de forma inequívoca a relação jurídica. Desta forma, 

conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas 

produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que 

agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o 

cuidado e a diligência de guardar os documentos que ratificam a relação 

jurídica, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. De igual forma, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto realizado pela Requerida, 
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conforme fundamentos acima expostos. Rejeito, ainda, a preliminar de 

perícia, por ser desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, condeno a 

parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor 

da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, 

consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte 

requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos 

termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, execute-se 

na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno 

Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 

da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da 

parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se 

a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019969-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIANNY LUZIA DE ALMEIDA ASSUNCAO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1019969-34.2019.8.11.0002 Reclamante: Dianny Luzia de 

Almeida Assunção Reclamado: Banco Bradescard S.A. Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação à dívida no valor de R$ 707,11 

(setecentos e sete reais e onze centavos), desconhecendo por completo 

o débito. A parte requerida contesta a parte requerente asseverando que 

o débito ensejador da negativação é legítimo, tendo em vista a juntada da 

Proposta de Adesão Cartão Bradescard – Lojas Americanas, ID 

28861986, e faturas, ID 28861982, que comprovam a utilização dos 

serviços prestados pela requerida, sendo, portanto, legítima a 

negativação, não havendo que se falar em cobrança indevida. 

Ressalta-se que a parte Requerente impugnou a contestação alegando 

que a assinatura aportada no contrato apresentado pela parte Requerida 

não é da parte Requerente, entretanto a olho nu é possível constatar que 

se tratam da mesma assinatura, bem como há cópia do documento 

pessoal. No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou 

aos autos documentos que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as 

partes, bem como a origem do débito, ora questionado, conforme se 

verifica no contrato devidamente assinado e faturas de utilização do 

cartão, que constam pagamentos efetuados pela parte requerente, 

constatando assim que a negativação é legítima. Assim, diante das 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados às provas produzidas 

pela parte Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de 

cognição a respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, 

ocorreram da forma narrada na contestação. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes à produção de provas. Não resta dúvida de que a parte 

autora contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente 

ação, sem antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora 

requerida, pois nada traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica e de indenização por danos morais, e após 

a apresentação da contestação, na qual a requerida comprova de forma 

inequívoca a relação jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Rejeito, ainda, a preliminar de perícia grafotécnica, por 

ser desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, condeno a parte autora 

ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018563-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO GOMES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1018563-75.2019.8.11.0002 Reclamante: Lourivaldo Gomes 

de Andrade Reclamada: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As preliminares arguidas pela 

Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito a preliminar. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração 

de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento 

de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação aos dois débitos que totalizam o valor de R$ 53,81 

(cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), desconhecendo por 

completo o referido débito, pois não realizou nenhuma operação de 

serviços ou compra com a Promovida a ensejar a cobrança do valor retro 
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mencionado, sendo a mesma indevida. A parte requerida, no mérito 

contesta a parte autora asseverando que os fatos narrados pela parte 

requerente não são capazes de causar prejuízos e inexiste comprovação 

de qualquer conduta ilícita ou abusiva pela parte requerida, bem como não 

deve ser aplicado neste caso a inversão do ônus da prova, visto que não 

há um mínimo de verossimilhança nas alegações da parte requerente. Ao 

final pugna pela improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. 

Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer 

documento referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

não informando nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que 

se reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, somente faturas com suposta utilização dos serviços pela 

parte requerente, assim não há qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a parte 

Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e 

havendo desconhecimento da relação, é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida pode provocar transtornos, aflição 

e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma 

vez que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito, por um contrato que nunca realizou. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigados 

que totalizam o valor de R$ 53,81 (cinquenta e três reais e oitenta e um 

centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais à parte requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação 

desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir do evento danoso – 21.08.2017 – data da inclusão 

do débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020073-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1020073-26.2019.8.11.0002 Reclamante: Wilmar Nunes 

Reclamada: MRV Engenharia e Participações S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito. Aduz a parte requerente que é moradora do 

condomínio Parque Chapada dos Guimarães e que houve um vazamento 

do gás, tendo sido constatado que havia um problema na tubulação do 

gás. Afirma que diante deste vazamento o gás de todo o condomínio ficou 

totalmente suspenso de 21.11.2016 até o dia 18.12.2016, bem como em 

outras diversas datas. Assim decorrente a este fato afirma que sofreu 

abalo moral, fazendo jus a indenização por danos morais e materiais. A 

parte requerida contesta, em suma, que é responsabilidade do condomínio 

a realização de inspeção da tubulação e que o prazo de realização de 

testes de estanqueidade deveria ocorrer a cada ano a fim de evitar que 

ocorresse qualquer problema. Afirma ainda que a tubulação foi entregue 

em perfeito funcionamento uma vez que havia laudo do corpo de 

bombeiros atestando tal fato. Por este fato afirma que inexiste 

comprovação dos danos morais, requerendo assim a improcedência dos 

pedidos. A parte Requerente impugnou a contestação rechaçando os 

argumentos de defesa e requerendo a condenação da parte Requerida no 

pleito indenizatório. No contexto dos autos, verifico que a lide versa sobre 

a interrupção do fornecimento de gás, em decorrência de um vazamento, 

ocorrido entre Novembro e Dezembro de 2016, sendo incontroverso tal 
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fato. Em análise aos documentos dos autos constato que, embora a parte 

Requerida afirme que os problemas das tubulações não são de 

responsabilidade, há comprovação nos autos, que foi constatado o 

vazamento na área comum do condomínio, conforme laudos acostados 

motivo pelo qual todos os moradores estavam sem o fornecimento de gás. 

O Teste de Estanqueidade, ID 27502165, correspondente à “válvula geral 

da central até as válvulas de corte das caixas de passagens das torres 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K” foi REPROVADO, tendo o responsável pelo 

acompanhamento do procedimento registrado a informação de que foi 

detectado o vazamento na área comum, conforme corroborado no e-mail 

enviado pelo síndico. De acordo com o destacado na inicial as normas do 

condomínio impediam que os moradores utilizassem de outros meios para 

levar gás até as suas residências, até por segurança destes, assim os 

condôminos tiveram os serviços suspensos de fornecimento de gás por 

um longo período, o que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, uma vez 

que o gás de cozinha é essencial para as atividades rotineiras nos dias 

atuais. Assim, resta evidente que houve a falha na prestação de serviços, 

ao deixar de prestar a assistência ao condomínio, a fim de que todos os 

moradores tivessem o reestabelecimento do fornecimento de gás com a 

maior brevidade possível. O conjunto probatório apresentado por ambas 

as partes demonstrou que a parte Reclamada, após tomar conhecimento 

do vazamento de gás no empreendimento “Parque Chapada dos 

Guimarães”, restou omissa em promover o auxílio necessário para 

solucionar o problema, principalmente porque, não bastasse o vazamento 

de gás ter sido comprovado pelo condomínio (mediante a apresentação do 

“Teste de Estanqueidade”, o qual atestou a reprovação do procedimento), 

a parte Requerida não apresentou nenhuma prova de que o prazo de 

garantia teria expirado. Portanto, diante do irrefutável ato ilícito, conforme 

predispõe o art. 186 do CC, praticado pela parte Reclamada, tenho que a 

mesma deve ser devidamente responsabilizada pelos infortúnios 

suportados pela parte Reclamante. Assim, o que se constata compulsando 

os autos é que, resta razão a parte Reclamante. Frisa-se que em se 

tratando de relação de consumo e havendo solicitação de solução do 

problema administrativamente, é incumbência da empresa responsável 

demonstrar de forma incontestável o seu atendimento ou a incapacidade 

de fazê-lo, o que não logrou fazer. Portanto, resta evidente a falha na 

prestação de serviços. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente solicitou a solução do problema, contudo nunca 

obteve resposta. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Nesse sentido, segue destacada, 

por analogia, uma decisão colegiada contemplada pelo TJRS: “RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VAZAMENTO 

DE GÁS CENTRAL EM CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONSTRUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR 

RECONHECIDO. QUANTUM MANTIDO. (...). No caso dos autos, o conjunto 

fático-probatório aponta para inúmeros prejuízos e transtornos sofridos 

pela parte demandante em decorrência do vazamento de gás no prédio 

construído pela empresa ré. Veja-se que o vazamento, além de ter 

causado angústia nos demandantes, impediu-os de utilizar o gás ao 

menos por 07 dias (de 08/04/2016 até 15/04/2016), tendo a obra para 

regularização do sistema de fornecimento de gás somente sido concluída 

em 20/05/2016. A situação vivenciada pela parte autora ultrapassou a 

esfera do mero dissabor, pois foram expostos à situação de risco à saúde 

e ao pânico gerado pelo vazamento de gás, além dos contratempos e 

aborrecimentos vivenciados pela impossibilidade de realizar suas 

refeições diárias em casa (...). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71008089443 RS, Relator: Alexandre 

de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

02/05/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações supra, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º 

da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais à parte requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação 

desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir da citação – 16.01.2020 – por se tratar de 

responsabilidade contratual. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013737-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAION RODRIGUES DIAS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA LETICIA CURVO BRITES OAB - MT25131/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FERMIANO DO PRADO (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: LAION RODRIGUES DIAS DE MORAES Endereço: 

RUA LIVRAMENTO, 07, quadra 12, SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78150-252 Senhor(a) LAION RODRIGUES DIAS DE MORAES: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1013737-06.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 4.420,00 ESPÉCIE: [Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 20/03/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: 

LAION RODRIGUES DIAS DE MORAES Advogado do(a) REQUERENTE: 

KARLA LETICIA CURVO BRITES - MT25131/O REQUERIDO(A): APARECIDO 

FERMIANO DO PRADO 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 642 de 693



s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 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: 1005522-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON ROMAO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (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: GERSON ROMAO DA SILVA FILHO Endereço: 

RUA 02 DE MAIO, (LOT NUCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78116-174 Senhor(a) GERSON ROMAO DA SILVA FILHO: 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. 1005522-07.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 20/03/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: 

GERSON ROMAO DA SILVA FILHO Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO - MT0016639A 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, 19 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: 1005465-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DAVID OLIVEIRA DA SILVA Endereço: AVENIDA 

TRINTA E UM DE MARÇO, 22, - DE 1977/1978 A 2103/2104, COHAB 

CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-000 Senhor(a) DAVID 

OLIVEIRA 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. 

1005465-86.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.185,12 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: 20/03/2020 Hora: 17:00 

REQUERENTE: DAVID OLIVEIRA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-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, 19 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: 1004647-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: THIAGO DA SILVA BATISTA Endereço: RUA FREI 

EMILIANO MONTEIRO, 09, QUADRA 25, (RES STA CLARA), MARINGA 1, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-620 Senhor(a) THIAGO DA SILVA 

BATISTA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1004647-37.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.624,80 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: 20/03/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: THIAGO DA 

SILVA BATISTA Advogado do(a) REQUERENTE: THIAGO MAGANHA DE 

LIMA - MT17538-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, 19 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: 1002540-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOROTEIA MARIA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-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 DESPACHO Processo: 

1002540-20.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DOROTEIA MARIA DE 

AMORIM REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Analisando a regularidade processual, observa-se que o advogado da 

parte autora demanda sem estar devidamente constituído por instrumento 

de mandato, face à ausência de assinatura da outorgante na procuração 

que acompanha a petição inicial. Consta, em verdade, um documento 

nato-digital, com uma assinatura manual que foi claramente extraída de um 

documento digitalizado e colada na procuração, o que invalida por 

completo o instrumento de mandato,[1] levando ao inafastável 

reconhecimento da irregularidade da representação processual e 

consequente ausência de capacidade postulatória do causídico, aptas a 

ensejar, inclusive, a extinção do feito sem resolução do mérito, fundada no 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Destarte, nos termos do art. 321 

do CPC, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial e 

regularizar a representação processual, apresentando procuração válida 

outorgada ao causídico, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 6 de fevereiro de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito [1] Precedentes do STJ: 

"assinatura digitalizada ou escaneada, por se tratar de mera inserção de 

imagem em documento, não se confunde com a assinatura digital baseada 

em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, 

prevista no art. 1º, § 2º, III, a, da Lei n. 11.419/2006" (AgInt no AREsp 

1.173.960/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 

15/03/2018); “assinatura digitalizada é a reprodução da assinatura 

autógrafa como imagem por um equipamento tipo scanner. Ela não garante 

a autoria e integridade do documento eletrônico, porquanto não existe uma 

associação inequívoca entre o subscritor e o texto digitalizado, uma vez 

que ela pode ser facilmente copiada e inserida em outro documento” (RMS 

59651/SP 2018/0335622-0, Rel Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 

Quinta Turma, DJe 10/05/2019).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003770-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDA FELIPA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento -MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003770-97.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CARLINDA FELIPA DE 

CAMPOS REQUERIDO: PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO -MT, CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, 

etc. De proêmio, adverte-se que o CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE VÁRZEA 

GRANDE não possui legitimidade para figurar como réu em ação judicial 

com pretensão indenizatória, cabendo ao tabelião responsável pelo 

respectivo Serviço Notarial e Registral arcar com eventual 

responsabilidade. Nesse sentido, estabelece a Lei nº 8.935/94 – Lei dos 

Cartórios: Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente 

responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa 

ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes 

que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Da mesma forma, 

reconhece a jur isprudência pátr ia :  APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

DECORRENTES DA MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÓRIO DE 

PROTESTO QUE PROCEDEU AO PROTESTO E NEGATIVAÇÃO. 

OBRIGAÇÃO DE PROCEDER COM AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA 

BAIXA DO REGISTRO NEGATIVO. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. 

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DE ALAGOAS. 

CONFIGURADO DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO NÃO OBSERVOU A 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA DE 

SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. EQUIPARAÇÃO 

INSTITUCIONAL PROMOVIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 
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80/2014 QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DAS REGRAS ATINENTES A 

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL. AFASTAMENTO 

DA REGRA CONTIDA NA SÚMULA Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS QUANDO A 

DEFENSORIA PÚBLICA LITIGA EM DESFAVOR DO ENTE QUE A 

REMUNERA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. ÓRGÃO DOTADO 

DE AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 01 – 

Tem-se por configurada a legitimidade passiva do tabelião do 2º Cartório 

de Protesto de Letras e outros Títulos de Maceió, tendo em vista que 

caberia ao mesmo ante ao pagamento do débito a informação ao órgão 

que procedeu a negativação do nome, posto que a inscrição se deu a seu 

pedido. 02 - A responsabilidade por eventuais danos cometidos no serviço 

notarial e de registro é do tabelião, na condição de delegatário de serviço 

público, sendo o Estado de Alagoas apenas responsável subsidiariamente 

na reparação dos prejuízos sofridos. 03 - Restando comprovado o 

pagamento do débito que originou a inscrição negativa, tem-se por 

imperiosa a baixa no registro, já que a manutenção da inscrição após a 

quitação se revela indevida. 04 - Presentes os elementos da obrigação de 

indenizar: ato ilícito por manutenção da negativação de dívida devidamente 

paga; dano moral, na espécie in re ipsa e o nexo de causalidade entre 

ambos, dispensa-se a comprovação de dolo ou culpa, em razão de a 

responsabilidade ser objetiva, tem-se por imperiosa a necessidade de 

reparação. 05 - A indenização por dano moral deve ser graduada de modo 

a coibir a reincidência e obviamente o enriquecimento da vítima e para sua 

fixação, exige-se a observância às condições econômicas e sociais dos 

envolvidos, bem como a gravidade da falta cometida, na busca por uma 

reparação repressiva e pedagógica, que proporcione uma justa 

compensação pelo dano sofrido, tudo em observância aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, atinando para as peculiaridades de 

cada caso concreto. 06 - A equiparação institucional da Defensoria 

Pública à Magistratura e Ministério Público trazida pela Emenda 

Constitucional nº 80/2014 que, inclusive, reconheceu a instituição como 

função essencial a justiça, não inibe a possibilidade de fixação de 

honorários sucumbenciais, já que a finalidade da referida emenda foi 

elevar o status constitucional da Defensoria àquele ocupado pela 

Magistratura, entretanto, preservou a autonomia do referido órgão 

enquanto instituição que possui ordenamento jurídico próprio, de modo 

que, a Emenda Constitucional nº 80/2014, em nenhum momento revogou 

as regras contidas no art. 4º, inciso XXI da Lei Complementar nº 80/94. 07 

- Inicialmente, a preocupação em vedar a aplicação de honorários em 

favor da Defensoria Pública quando esta estivesse litigando contra o ente 

a qual é vinculada, seria para evitar a confusão patrimonial, entretanto, tal 

preocupação não precisa mais existir, já que o referido órgão tem 

autonomia, e a verba a ele destinada vai para um fundo específico. 

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO 

UNÂNIME.  (TJ -AL  -  APL :  07069560620138020001  AL 

0706956-06.2013.8.02.0001, Relator: Desembargador Fernando Tourinho 

de Omena Souza, Data de Julgamento: 07/12/2018, 1ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: 10/12/2018) Destarte, nos termos do art. 321 do NCPC, 

intime-se a parte autora para emendar a petição inicial e regularizar o polo 

passivo da demanda, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 12 de fevereiro de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006044-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON SOARES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (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: ADEMILSON SOARES XAVIER Endereço: 

AVENIDA TRINTA E UM DE MARÇO, - DE 1977/1978 A 2103/2104, COHAB 

CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-000 Senhor(a) 

ADEMILSON SOARES XAVIER: A presente carta, referente ao processo 

abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1006044-68.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.249,56 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: 06/11/2019 Hora: 13:30 REQUERENTE: ADEMILSON SOARES 

XAVIER Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO SANTANA - 

MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-O 

REQUERIDO(A): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 3 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: 1006044-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMILSON SOARES XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1006044-68.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 19 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

19/02/2020 13:21:56
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004933-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERIS RODRIGUES PEDROSO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ALDERIS RODRIGUES PEDROSO DE MELO 

Endereço: Rua Trinta, quadra 60, casa 14,, 14, (LOT V RÉGIA), VITÓRIA 

RÉGIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78131-182 Senhor(a) ALDERIS 

RODRIGUES PEDROSO DE MELO: 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. 

1004933-15.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 1.567,65 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 20/03/2020 Hora: 17:00 

REQUERENTE: ALDERIS RODRIGUES PEDROSO DE MELO Advogado do(a) 

REQUERENTE: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - MT22849-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, 19 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: 1008550-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID WILKERSON ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DAVID WILKERSON ALVES PEREIRA Endereço: 

RUA GOVERNADOR SAMPAIO RIOS, S/N, Qdra. 01, JARDIM 

VASCONCELOS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-306 Senhor(a) 

DAVID WILKERSON ALVES 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. 

1008550-17.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 

31/03/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: DAVID WILKERSON ALVES 

PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: ERASMO CARLOS FURTADO 

CATUNDA - MT16629/O REQUERIDO(A): K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA 

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, 19 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: 1008550-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID WILKERSON ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-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 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA Endereço: desconhecido 

Senhor(a) K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA: A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação designada, nos 
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termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 

1008550-17.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução e Julgamento Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 

31/03/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: DAVID WILKERSON ALVES 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ERASMO CARLOS FURTADO 

CATUNDA REQUERIDO: K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA Várzea 

Grande/MT, 19 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: 1005520-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMUNIDADE EVANGELICA EDIFICAR (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO GONCALO DE SOUZA OAB - MT21089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

 

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: COMUNIDADE EVANGELICA EDIFICAR Endereço: 

Filinto Mulher, 2614, (LOT A VERMELHA), Água Vermelha, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78138-005 Senhor(a) COMUNIDADE EVANGELICA 

EDIFICAR: 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. 1005520-37.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 34.706,56 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento 

de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 20/03/2020 Hora: 16:45 TESTEMUNHA: COMUNIDADE 

EVANGELICA EDIFICAR Advogado do(a) TESTEMUNHA: ERASMO 

GONCALO DE SOUZA - MT21089/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, 19 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: 1005532-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS RODOLFO PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: LUIS RODOLFO PEREIRA LIMA Endereço: Rua 21, 

13, quadra 12, VITÓRIA RÉGIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78131-196 

Senhor(a) LUIS RODOLFO PEREIRA 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. 

1005532-51.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.515,12 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Repetição de indébito]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 20/03/2020 Hora: 16:45 

REQUERENTE: LUIS RODOLFO PEREIRA LIMA Advogados do(a) 

REQUERENTE: EDNÉIA SILVANA GONÇALVES - MT12320-N, LUIZ 

AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - MT11997-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, 19 de fevereiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007765-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI MARCOS LOPES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILSON RODRIGUES BENEVIDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LEVI MARCOS LOPES MOURA Endereço: RUA 

ENGENHEIRO FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA, (LOT CERRADOS), 

PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-851 Senhor(a) LEVI 

MARCOS LOPES MOURA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007765-55.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 25.733,16 ESPÉCIE: 

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 18/09/2019 Hora: 14:00 REQUERENTE: LEVI MARCOS LOPES 

MOURA Advogado do(a) REQUERENTE: RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - 

MT0019163A REQUERIDO(A): AILSON RODRIGUES BENEVIDES 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 16 de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005163-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILLO EVANGELISTA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ILLO EVANGELISTA DA CUNHA Endereço: RUA 

PADRE SANTO, 16, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, MARINGA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) ILLO EVANGELISTA DA 

CUNHA: 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. 1005163-57.2020.8.11.0002 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: 23/03/2020 Hora: 12:45 REQUERENTE: ILLO EVANGELISTA 

DA CUNHA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 19 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: 1007765-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI MARCOS LOPES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AILSON RODRIGUES BENEVIDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LEVI MARCOS LOPES MOURA Endereço: RUA 

ENGENHEIRO FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA, (LOT CERRADOS), 

PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-851 Senhor(a) LEVI 

MARCOS LOPES MOURA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007765-55.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 25.733,16 ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e 

Julgamento Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 27/03/2020 

Hora: 15:00 REQUERENTE: LEVI MARCOS LOPES MOURA Advogado do(a) 

REQUERENTE: RAIMUNDO ALVES RIBEIRO - MT0019163A REQUERIDO(A): 

AILSON RODRIGUES BENEVIDES ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 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: 1007765-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI MARCOS LOPES MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILSON RODRIGUES BENEVIDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: AILSON RODRIGUES BENEVIDES Endereço: AVENIDA 

FILINTO MÜLLER, (LOT JD PAULA II), CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78135-181 Senhor(a) AILSON RODRIGUES BENEVIDES: A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por 

finalidade a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de conciliação 

designada, nos termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia segue 

anexa. PROCESSO N. 1007765-55.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

25.733,16 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO Data: 27/03/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: LEVI MARCOS 

LOPES MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAIMUNDO ALVES 

RIBEIRO REQUERIDO: AILSON RODRIGUES BENEVIDES Várzea 

Grande/MT, 19 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: 1004731-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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: WELLINGTON FERREIRA SILVA Endereço: RUA 

SERRA FORMOSA, - DE 7847/7848 AO FIM, SERRA DOURADA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-000 Senhor(a) WELLINGTON FERREIRA 

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. 1004731-38.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 8.198,00 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: 23/03/2020 Hora: 12:45 

REQUERENTE: WELLINGTON FERREIRA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/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) 
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citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 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: 1011746-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FREIRE VERAS DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ALEX FREIRE VERAS DA SILVA Endereço: 

Avenida Frei Coimbra, 131, Quadra 01, Ikaray, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78145-005 Senhor(a) ALEX FREIRE VERAS DA SILVA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1011746-92.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 26/11/2019 Hora: 14:30 

INTERESSADO: ALEX FREIRE VERAS DA SILVA Advogado do(a) 

INTERESSADO: IGOR NEGRAO BACARJI - MT26773/O REQUERIDO(A): 

ATACADAO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005503-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMY KESSIA LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JAMY KESSIA LINO DA SILVA Endereço: RUA 02 

DE MAIO, (LOT NUCLEO III), PONTE NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78116-174 Senhor(a) JAMY KESSIA LINO 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. 1005503-98.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

13.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 23/03/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: JAMY 

KESSIA LINO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO - MT0016639A 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, 19 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”, 
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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: 1005013-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ANTONIO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/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: FERNANDO ANTONIO MACHADO Endereço: RUA 

CHAMMA MUSSA, 06, (LOT S SIMÃO) QD 37, SÃO SIMÃO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78145-760 Senhor(a) FERNANDO ANTONIO 

MACHADO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005013-76.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 23/03/2020 

Hora: 13:00 REQUERENTE: FERNANDO ANTONIO MACHADO Advogado 

do(a) REQUERENTE: ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - 

MT20787/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, 19 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: 1005147-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARDOSO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-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: WILLIAN CARDOSO DE ARRUDA Endereço: RUA 

VINTE E SEIS, QD27, (LOT JD MARAJOARA II) LOTE 18, MARAJOARA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-522 Senhor(a) WILLIAN CARDOSO 

DE ARRUDA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005147-06.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.119,97 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 23/03/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: WILLIAN CARDOSO DE 

ARRUDA Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO ANTONIO GUERRA - 

MT16276-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, 19 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: 1016440-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

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: ANA CAROLINA DA SILVA CAMPOS Endereço: 

RUA HERACLITO, 300, (LOT JD IMPERADOR), FIGUEIRINHA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) ANA CAROLINA DA SILVA 

CAMPOS: 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 
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abaixo descritas. PROCESSO N. 1016440-07.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.149,59 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: 23/03/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: ANA 

CAROLINA DA SILVA CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462-O REQUERIDO(A): MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA 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, 19 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: 1010891-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARLI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (REQUERIDO)

REGINALDO SEBASTIAO SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JANETE MARLI DA SILVA Endereço: AVENIDA 

TRINTA E UM DE MARÇO, - DE 1977/1978 A 2103/2104, COHAB CRISTO 

REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-000 Senhor(a) JANETE MARLI 

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. 1010891-16.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 37.000,00 ESPÉCIE: [Aquisição]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 23/03/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: JANETE MARLI 

DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: MARIZETE SANTOS FRANCA - 

MT0016457A REQUERIDO(A): REGINALDO SEBASTIAO SOARES DE 

SOUZA e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 19 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: 1010891-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE MARLI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (REQUERIDO)

REGINALDO SEBASTIAO SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JANETE MARLI DA SILVA Endereço: AVENIDA 

TRINTA E UM DE MARÇO, - DE 1977/1978 A 2103/2104, COHAB CRISTO 

REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-000 Senhor(a) JANETE MARLI 

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. 1010891-16.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 37.000,00 ESPÉCIE: [Aquisição]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 23/03/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: JANETE MARLI 

DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: MARIZETE SANTOS FRANCA - 

MT0016457A REQUERIDO(A): REGINALDO SEBASTIAO SOARES DE 

SOUZA e outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 19 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: 
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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: 1004702-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO AMANCIO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BENEDITO AMANCIO DE FIGUEIREDO Endereço: 

Rodovia dos Imigrantes, Q 22 LOTE 19, Vitória Régia, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78131-140 Senhor(a) BENEDITO AMANCIO 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. 1004702-85.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 23.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

23/03/2020 Hora: 13:30 REQUERENTE: BENEDITO AMANCIO DE 

FIGUEIREDO Advogado do(a) REQUERENTE: LUCILENE MARIA SILVA 

TOLEDO PIZZA - MT27232/O REQUERIDO(A): SUMUP SOLUCOES DE 

PAGAMENTO BRASIL LTDA 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, 19 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: 1011746-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FREIRE VERAS DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: ATACADAO S.A. Endereço: Av. XV de Novembro, 981, 

Porto, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 Senhor(a) ATACADAO S.A.: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

conciliação designada, nos termos a seguir mencionados e/ou cuja cópia 

segue anexa. PROCESSO N. 1011746-92.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 27/03/2020 Hora: 15:30 INTERESSADO: 

ALEX FREIRE VERAS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IGOR 

NEGRAO BACARJI REQUERIDO: ATACADAO S.A. Várzea Grande/MT, 19 

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: 1011746-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FREIRE VERAS DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEGRAO BACARJI OAB - MT26773/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))
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VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ALEX FREIRE VERAS DA SILVA Endereço: 

Avenida Frei Coimbra, 131, Quadra 01, Ikaray, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78145-005 Senhor(a) ALEX FREIRE VERAS DA SILVA: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 

comparecer à Audiência Designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas. PROCESSO N. 1011746-92.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO Data: 27/03/2020 Hora: 15:30 INTERESSADO: ALEX FREIRE 

VERAS DA SILVA Advogado do(a) INTERESSADO: IGOR NEGRAO 

BACARJI - MT26773/O REQUERIDO(A): ATACADAO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 19 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: 1011526-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO LOUSADA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: EDSON FRANCISCO LOUSADA JUNIOR 

Endereço: RUA 18, S/N, RESIDENCIAL SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78150-900 Senhor(a) EDSON FRANCISCO LOUSADA JUNIOR: 

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. 1011526-94.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.136,00 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: 12/11/2019 Hora: 14:00 REQUERENTE: EDSON 

FRANCISCO LOUSADA JUNIOR Advogado do(a) REQUERENTE: NATALIA 

BISELLI CORDEIRO - MT19262/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 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: 1011526-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO LOUSADA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1011526-94.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recuso 

Inominado, no prazo legal. Várzea Grande, 19 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

19/02/2020 15:07:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005530-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA NUNES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO OAB - MT26588/O (ADVOGADO(A))

FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS OAB - MT26532/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 654 de 693



PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARIA MARCIA NUNES DO NASCIMENTO 

Endereço: RUA PEDRO ALVES FERREIRA, 96, (LOT MANGA), PONTE 

NOVA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78115-690 Senhor(a) MARIA 

MARCIA NUNES DO NASCIMENTO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005530-81.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 8.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 23/03/2020 Hora: 14:00 

REQUERENTE: MARIA MARCIA NUNES DO NASCIMENTO Advogados do(a) 

REQUERENTE: FABIOLA RODRIGUES DA SILVA BARROS - MT26532/O, 

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO - MT26588/O REQUERIDO(A): 

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 19 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: 1002847-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DA SILVA RODRIGUES BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STWART CRUZ ROCHA OAB - MT27624/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO NERES DE SOUZA (REQUERIDO)

G N DE SOUZA FOTOGRAFIAS - ME (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: ALINE CRISTINA DA SILVA RODRIGUES BRITO 

Endereço: RUA ORLANDO SILVA, 14, (JD C VERDE), COSTA VERDE, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-312 Senhor(a) ALINE CRISTINA DA 

SILVA RODRIGUES BRITO: 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. 

1002847-71.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 4.800,00 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 Data: 23/03/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: ALINE CRISTINA DA 

SILVA RODRIGUES BRITO Advogado do(a) REQUERENTE: STWART CRUZ 

ROCHA - MT27624/O REQUERIDO(A): GERALDO NERES DE SOUZA e 

outros ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 19 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: 1010856-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMANNUELLE FATIMA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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 Processo n. 1010856-56.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 19 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001970-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE CRISTINA ABREU E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (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: JAKELINE CRISTINA ABREU E SILVA Endereço: 

RUA ADELINO P DE CAMPOS, 485, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, JD 

PAULA I, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) JAKELINE 

CRISTINA ABREU 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. 

1001970-34.2020.8.11.0002 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: 23/03/2020 Hora: 15:00 AUTOR: 

JAKELINE CRISTINA ABREU E SILVA Advogado do(a) AUTOR: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): MATOS 

COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 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, 19 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: 1008245-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER MARIA DA SILVA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LIMA (REQUERIDO)

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM PEDRO II (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ESTER MARIA DA SILVA SA Endereço: RUA 

PADRE LUIZ MARIA GUISONE, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-110 Senhor(a) ESTER MARIA DA SILVA SA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008245-33.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, Administração]->PETIÇÃO (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 05/11/2019 Hora: 13:45 REQUERENTE: ESTER MARIA DA 

SILVA SA Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS AIRES TATAIRA DOS 

SANTOS - MT24213/O REQUERIDO(A): WILSON LIMA e outros 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 1 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005635-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: LUIZ HENRIQUE SANTOS Endereço: Inexistente, 

Inexistente, Inexistente, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) LUIZ 

HENRIQUE 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. 

1005635-58.2020.8.11.0002 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 
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juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 23/03/2020 Hora: 16:30 

REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE SANTOS Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAFAEL CELINO DA SILVA - MT0012961A REQUERIDO(A): ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 19 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: 1008245-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER MARIA DA SILVA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LIMA (REQUERIDO)

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM PEDRO II (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ESTER MARIA DA SILVA SA Endereço: RUA 

PADRE LUIZ MARIA GUISONE, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-110 Senhor(a) ESTER MARIA DA SILVA SA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008245-33.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização 

por Dano Moral, Administração]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: ESTER MARIA 

DA SILVA SA Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS AIRES TATAIRA 

DOS SANTOS - MT24213/O REQUERIDO(A): WILSON LIMA e outros 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 19 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: 1008245-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER MARIA DA SILVA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON LIMA (REQUERIDO)

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM PEDRO II (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM PEDRO II Endereço: A, 

S/N, - DE 7847/7848 AO FIM, SAN MARCOS, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78150-000 Senhor(a) CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM PEDRO II: A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, 

tem por finalidade a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência de 

instrução e julgamento designada, nos termos a seguir mencionados e/ou 

cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 1008245-33.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral, Administração]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: 

ESTER MARIA DA SILVA SA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

AIRES TATAIRA DOS SANTOS REQUERIDO: WILSON LIMA, CONDOMINIO 

RESIDENCIAL DOM PEDRO II Várzea Grande/MT, 19 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 
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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: 1005798-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE AVELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANE RENATA PEREIRA CURVO OAB - MT24710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO À(o) 

Requerido:Nome: IRACI BORGES Endereço: RUA MAR DEL PLATA, (LOT 

PRQ IND ATLÂNTICO), SANTA ISABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-218 Senhor(a) IRACI BORGES: A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO abaixo-identificada, tem por finalidade a sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à Audiência Designada, nos termos a seguir 

mencionados e/ou cuja cópia segue anexa. PROCESSO N. 

1005798-72.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 18.500,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e 

Julgamento Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 26/03/2020 

Hora: 14:30 REQUERENTE: JACKELINE AVELINA DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUANE RENATA PEREIRA CURVO 

REQUERIDO: IRACI BORGES Várzea Grande/MT, 19 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: 1005798-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE AVELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANE RENATA PEREIRA CURVO OAB - MT24710/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI BORGES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (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: JACKELINE AVELINA DA SILVA Endereço: RUA 

BOM JESUS DE CUIABÁ, JARDIM SANTA MARTA, CUIABÁ - MT - CEP: 

78043-655 Senhor(a) JACKELINE AVELINA 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. 1005798-72.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

18.500,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: SALA DE AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: JACKELINE 

AVELINA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LUANE RENATA 

PEREIRA CURVO - MT24710/O REQUERIDO(A): IRACI BORGES 

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, 19 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: 1012387-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELY GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-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: GRACIELY GOMES DE ARRUDA Endereço: RUA 
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08, S/N, Qda 172, Lt 05, SÃO MATHEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78152-096 Senhor(a) GRACIELY GOMES DE ARRUDA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1012387-80.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.024,98 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: 12/11/2019 Hora: 13:15 

REQUERENTE: GRACIELY GOMES DE ARRUDA Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O 

REQUERIDO(A): SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

LTDA. 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: 1012387-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELY GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1012387-80.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 19 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005370-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATHANY TAYNA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-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: NATHANY TAYNA DA SILVA COSTA Endereço: 

RUA: URUPAS, 15, (LOT JD PAULA I) QD 61 LOTE02, JARDIM PAULA I, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-382 Senhor(a) NATHANY TAYNA 

DA SILVA COSTA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1005370-56.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 13.090,33 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

23/03/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: NATHANY TAYNA DA SILVA 

COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

MT727-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, 19 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: 1009078-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINO DELEON LEMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIVALDO DE ARRUDA LOUZADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRACIELLY ALVES CUNHA OAB - MT20287-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 INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO À(o) Requerente: Nome: LAUDELINO DELEON LEMES 

Endereço: RUA SÃO FRANCISCO, 32, (LOT JD OLIVEIRAS), PARQUE DO 
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LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78121-076 Senhor(a) LAUDELINO 

DELEON LEMES: 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. 

1009078-51.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 6.807,43 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Instrução e Julgamento Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 26/03/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: 

LAUDELINO DELEON LEMES REQUERIDO(A): ODENIVALDO DE ARRUDA 

LOUZADA 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, 19 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: 1005310-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA OAB - 496.788.411-34 (REPRESENTANTE)

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: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

FREI EMILIANO, S/N, NOSSA SRA. DO LIVRAMENTO, NOSSA SRA 

LIVRAMENTO - MT - CEP: 78170-000 Senhor(a) JOAO BATISTA 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. 1005310-83.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 16.099,81 ESPÉCIE: [Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 23/03/2020 Hora: 15:30 REPRESENTANTE: JOAO BATISTA DE 

OLIVEIRA Advogado do(a) REPRESENTANTE: CELSO ALVES PINHO - 

MT12709-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, 19 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: 1004736-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEREIRA MEISTER OAB - 531.281.921-20 (REPRESENTANTE)

ANDREA ISA DE OLIVEIRA KROUMAN OAB - MT22457/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANTONIA PEREIRA MEISTER Endereço: RUA 

MONTE SANTO, 04, (LOT JD PAULA I) - RUA E-I QUADRA 53, 

MARAJOARA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78138-372 Senhor(a) 

ANTONIA PEREIRA MEISTER: 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. 

1004736-60.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.003,60 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 23/03/2020 Hora: 15:15 REPRESENTANTE: ANTONIA PEREIRA 

MEISTER Advogado do(a) REPRESENTANTE: ANDREA ISA DE OLIVEIRA 

KROUMAN - MT22457/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, 19 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 
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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: 1005583-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRANDINA DE GUSMAO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-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: BRANDINA DE GUSMAO E SILVA Endereço: Rua 

Quatro, 22, Residencial Julio Domingos de Campos, Quadra 20, Tarumã, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78149-574 Senhor(a) BRANDINA DE 

GUSMAO 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. 

1005583-62.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 23/03/2020 Hora: 15:30 

REQUERENTE: BRANDINA DE GUSMAO E SILVA Advogados do(a) 

REQUERENTE: KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - MT18107-O, 

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - MT11370-O, MAXWELL 

LATORRACA DELGADO - MT24870-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, 19 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: 1005322-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL IZAIAS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT6950-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: SAMUEL IZAIAS DE ARRUDA Endereço: RUA 

PEDRO PEDROSSIAN, 153, (LOT JD GLÓRIA), GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78140-280 Senhor(a) SAMUEL IZAIAS DE ARRUDA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1005322-97.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.000,00 ESPÉCIE: [Abatimento proporcional do preço, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 23/03/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: 

SAMUEL IZAIAS DE ARRUDA Advogado do(a) REQUERENTE: EMERSON 

LEANDRO DE CAMPOS - MT6950-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, 19 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 
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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: 1004327-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARA CLEIDE ADRIANO GONCALVES OAB - 026.623.991-98 

(REPRESENTANTE)

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARA CLEIDE ADRIANO GONCALVES Endereço: 

AVENIDA LUIZ JOSÉ DA SILVA, (RES ATAÍDE F. SILVA), COHAB ASA 

BELA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-417 Senhor(a) MARA CLEIDE 

ADRIANO GONCALVES: 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. 

1004327-84.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 20.735,39 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 23/03/2020 Hora: 15:45 REPRESENTANTE: MARA CLEIDE ADRIANO 

GONCALVES Advogado do(a) REPRESENTANTE: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - MT12358-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, 19 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: 1010436-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BONDESPACHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: BENEDITO BONDESPACHO DA SILVA Endereço: 

Carlos Antunes, sitio, zona Rural, NOSSA SRA LIVRAMENTO - MT - CEP: 

78170-000 Senhor(a) BENEDITO BONDESPACHO 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. 1010436-51.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 20.321,08 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

24/09/2019 Hora: 16:00 REQUERENTE: BENEDITO BONDESPACHO DA 

SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: ANA CLARA DA SILVA - 

MT10373/B REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 23 de 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: 1010436-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BONDESPACHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - SP128341-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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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. 1010436-51.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 19 de fevereiro de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

19/02/2020 18:49:08

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005360-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

IZANETE OLIVEIRA DA SILVA OAB - 354.041.751-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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: IZANETE OLIVEIRA DA SILVA Endereço: Rua: 

S-04, 06, RESIDENCIAL ALICE GONÇALVES DE CAMPOS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78151-104 Senhor(a) IZANETE OLIVEIRA 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. 1005360-12.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 31.528,74 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

Data: 23/03/2020 Hora: 14:30 REPRESENTANTE: IZANETE OLIVEIRA DA 

SILVA Advogado do(a) REPRESENTANTE: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

MT16773-O REQUERIDO(A): BANCO PAN 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, 19 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: 1006868-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA SIMI (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 CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1006868-27.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 19 de fevereiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011026-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAIENNE SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-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: TAIENNE SALES DA SILVA Endereço: Rua 31, 02, 

(LOT PRQ PAIAGUÁS), Q 96, PAIAGUÁS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78148-700 Senhor(a) TAIENNE SALES 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. 1011026-28.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.139,93 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 Data: 30/10/2019 Hora: 14:30 REQUERENTE: 

TAIENNE SALES DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A REQUERIDO(A): SCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

O não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 26 de setembro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 
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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: 1011026-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAIENNE SALES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1011026-28.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 19 de fevereiro de 2020.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1010856-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMANNUELLE FATIMA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para 

comparecer à Audiência de Conciliação, designada para o dia 25/09/2019, 

às 15h00min, na sede deste Juizado Especial.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011613-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISE CARVALHO MACHADO - CERAMICA - ME (REQUERIDO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer 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, 19 de fevereiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001918-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSAMAR SANTOS RIBEIRO LEMOS (EXECUTADO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer 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, 19 de fevereiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010779-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SILVA FERREIRA (REU)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 
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sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 19 de fevereiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008417-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA MARTINS JORGE GOMES (EXECUTADO)

FORTE COMERCIAL LTDA (EXECUTADO)

SERGIO JOSE GOMES (EXECUTADO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer 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, 19 de fevereiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000589-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIURA COM. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME (EXECUTADO)

KELLY RODRIGUES (EXECUTADO)

KRYS LAINE RODRIGUES DE FREITAS (EXECUTADO)

 

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 o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer 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, 19 de fevereiro de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015146-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SALOME DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-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. 29399021 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 19 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000930-85.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO DOM DIEGO EIRELI - ME (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 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 em cinco dias informar o 

endereço para citação VÁRZEA GRANDE, 19 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: 1018402-65.2019.8.11.0002

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:

CARMEM MARIELI MAGALHAES (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, 19 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: 1018824-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MARQUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS 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, 19 de fevereiro de 2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

Renata Ramos da Cunha Estagiária OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009984-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. G. AUTO MECANICA LTDA - ME (EXECUTADO)

CLEIA LAURA DA SILVA (EXECUTADO)

GERALDO RODRIGUES FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 19 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: 1007828-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN ROBSON DOS SANTOS (REU)

MILENA TAVEIRA LARA SANTOS (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, 19 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: 1001990-30.2017.8.11.0002

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:

LORD BARBEARIA EIRELI - ME (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, 19 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: 1003003-98.2016.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIGHI - ME (REU)

MARCOS CESAR LOPES RIGHI (REU)

HOLLISANGELA VIEIRA DE SOUZA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 19 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: 1009534-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REU)

LEARCI TODESCHINI (REU)

BRUNO SIMONI (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, 19 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016275-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO RODRIGUES ANTUNES (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, 19 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”, 
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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: 1002865-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CANDIDA ASSIS ZAGONEL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 19 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009599-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS BOM SENHOR LTDA 

(EXECUTADO)

VALQUIR JOSE GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO ANDRE SILVA E BUENO OAB - GO18163 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

advogado da parte autora, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 19 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: 1004649-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY LORCA RODRIGUES (REQUERIDO)

MT BRASIL INCORPORACOES LTDA. - ME (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO PRADO GARCIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 19 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017105-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO BRAGA FILHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 19 de fevereiro 

de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 
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Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010740-84.2018.8.11.0002

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:

JOSE ANISIO FERNANDES DE LIMA (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 CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO NEGATIVA 

(ID29447520), 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, 19 de fevereiro de 2020. MARCILANYO DENZER TOSI 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 440125 Nr: 6868-49.2016.811.0002

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS CLEYTON DA CONCEICAO 

PARDINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028

 Vistos.

.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 31836 Nr: 1526-82.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO N. TREVISAM, JOSÉ ARNALDO 

JANSSEN NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEVÉLCIO EZEQUIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602, PAULO INACIO HELENA LESSA - OAB:6571 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT, LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10.948/MT, 

MARCELLE RAMIRES PINTO - OAB:OAB/MT 9.944

 Vistos.

1. Considerando que entre a data da ultima atualização da planilha de 

débito e a hodierna transcorreu lapso superior a 12 (doze) meses, 

concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente nova 

planilha atualizada do débito.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 257744 Nr: 16105-20.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORLD SERVICE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, 

SANDRO ROGÉRIO LOPES DE SOUZA, GILVANIA JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:MT 4.455

 Vistos.

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a intimação do devedor 

para que indique os bens sujeitos à execução bem como a prova de sua 

propriedade.

2. Pois bem. O art. 774, V, do CPC dispõe que “considera-se atentatória à 

dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, 

intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à 

penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, 

se for o caso, certidão negativa de ônus”.

3. Desta feita, DEFIRO o pedido do autor para o fim de determinar a 

intimação dos executados para que indiquem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

onde estão os bens sujeitos a penhora, os respectivos valores, bem como 

a prova de sua propriedade, sob pena de aplicação de multa de 20 % 

sobre o valor atualizado do débito, em favor do exequente.

4. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 298924 Nr: 19497-94.2012.811.0002

 AÇÃO: Depósito->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 MERCEDES BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAKANAS TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:MT/11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 23. Posto isso, JULGO PROCEDENTE os pedidos e condeno o requerido a 

restituir à autora o veículo sub judice no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

ou seu equivalente em dinheiro, assim entendido o menor entre o seu valor 

de mercado e o débito apurado no valor de R$ 289.816,51 (duzentos e 

oitenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e um 

centavos) (CPC/1973 – art. 904), pelo que RESOLVO o mérito, nos termos 

do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil/1973. Finalmente, 

ressalvo, desde já, ao requerente a utilização da faculdade contida no art. 
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906, do Código de Processo Civil/1973. 24. Condeno o requerido ao 

pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo 10 

% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).25. Ciência 

a Defensoria Pública.26. Transitado em julgado, arquive-se com as baixas 

de estilo.27. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 416367 Nr: 20122-26.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 433075 Nr: 2854-22.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CLAUDINO MOTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 430627 Nr: 1224-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO RIVELINO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 28. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos 

autos.29. Custas pagas na inicial. Em razão da sucumbência, condeno a 

requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em 10 % sobre o 

valor da causa (CPC, art. 85), que ficará suspenso por ser beneficiário da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC, benefício ora 

defirido.30. Intime-se a Defensoria Pública da presente sentença.31. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias.32. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 305008 Nr: 641-48.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CALDEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DAYDAME PEDROSO 

RENNÓ - OAB:

 Vistos.

1. Analisando detidamente os autos, verifico que a patrona da parte 

requerida não deu cumprimento a determinação exarada às fls. 149.

2. Desta feita, considerando que a contestação encontra-se apócrifa, 

determino seu desentranhamento e entrega ao patrono, mediante certidão 

nos autos.

3. Cumprida a determinação supra, determino para que a Secretaria deste 

Juízo proceda a renumeração dos autos.

4. Considerando a determinação contida na presente decisão, tendo em 

vista que a parte requerida não fora formalmente citada, concedo ao 

autor, o prazo de 5 dias, para que pugne pelo que entender necessário 

para o deslinde do feito.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 310646 Nr: 6710-96.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGAS IZABEL DE SOUSA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:MT 4.522, JUAREZ ANTÔNIO BATISTA DO 

AMARAL - OAB:OAB/MT 2638, Raul Claudio Brandão - OAB:19.145/O

 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.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 298293 Nr: 18819-79.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA GOMES DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13.578-A, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:MT 12.090 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Aguarde-se cumprimento da decisão de fls. 38 na ação de Embargos à 

Execução em apenso.

2. Na sequência, façam-me os autos conclusos.
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3. Às providências.

 ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 388612 Nr: 4508-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE ALMEIDA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 433388 Nr: 30468-55.2011.811.0041

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO SHIGUEMI DOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/PR, GUSTAVO R. GÓES NICODELLI - OAB:OAB/MT 

17.980 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 12.350

 Vistos.

.

1. Expeça-se mandado de intimação ao requerido a fim de que comprove, 

ainda que entregando documento ao Sr. Oficial de Justiça, sobre a 

alegação de que o veículo a que se busca e apreensão, fora sucateado, 

sob pena de aplicação de multa de litigância por má-fé, nos termos do art. 

80, II, do CPC.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 404117 Nr: 13456-09.2015.811.0002

 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: B.V FINANCEIRA S/A C.F.I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:MT 7.355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:MT 

9.405

 51. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida que determinou a 

apreensão do bem descrito na inicial, pelo que RESOLVO o mérito, nos 

termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil. 52. Quanto ao 

pleito revisional, acolho-o parcialmente, para determinar o afastamento da 

MULTA de 2%.53. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa.54. Decorrido o prazo recursal, 

certifique e arquive-se com as baixas necessárias.55. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 320033 Nr: 16404-89.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAZIL LUIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8938

 33. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial 

e, por conseguinte, confirmo a liminar concedida que determinou a 

apreensão do bem descrito na inicial, pelo que RESOLVO o mérito, nos 

termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil. 34. Quanto ao 

pleito revisional, acolho-o parcialmente, para determinar o afastamento da 

TARIFA DE AVALIAÇÃO, no valor de R$ 205,00 (duzentos e cinco 

reais).35. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor 

da causa (CPC, art. 85, § 2º).36. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias.37. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 418741 Nr: 21392-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARCIZO PATRICIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão convertida em ação de 

Execução de título Extrajudicial proposta por BANCO HONDA S/A, em face 

de NARCIZO PATRICIO DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito (fls. 75 e 80).

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo, assim, o feito, ficar aguardando indefinidamente a 

sua manifestação (fls.81/83).

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na inicial.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 489411 Nr: 7713-47.2017.811.0002

 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: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO FERREIRA DIAS DE OLIVEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INACIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:150793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão em que a autora, em petitório 

lançado nos autos, requereu a desistência da ação.

2. Assim, considerando que o requerido sequer foi citado da ação, 

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.

3. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

4. Custas pagas na distribuição.

 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 440601 Nr: 7060-79.2016.811.0002

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLACIEL APARECIDO S BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO DOS SANTOS ALVES 

- OAB:20853-A, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em face de GLACIEL APARECIDO S BASTOS, ambos 

qualificados nos autos, requerendo a busca e apreensão do bem descrito 

nos autos.

2. Fora intimado o patrono do autor para que desse o regular 

prosseguimento ao feito (fls. 65).

3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação pessoal do 

autor pelo correio para que a autora desse prosseguimento no feito sob 

pena de extinção (fls. 66/67).

4. Analisando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não se manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação (fls. 68).

5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Expeça-se mandado de devolução do veículo ao requerido. No caso de 

venda, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o credor deposite o 

valor do veículo pela tabela FIPE, devidamente atualizada.

8. Custas processuais pagas na distribuição.

9. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

10. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446761 Nr: 10297-24.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN SILVA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca do 

AR juntado em fls. 87 assinado por terceiro, em 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 311959 Nr: 8026-47.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE RODRIGUES COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060/SP, PASQUALI PARISE E GASPARINE JUNIOR - 

OAB:SP/4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

ITAUCARD S/A, em desfavor de MARIA JUSTINA DA SILVA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Instado a se manifestar nos autos quanto a certidão negativa do Sr. 

Oficial de Justiça, o patrono do exequente quedou-se inerte, deixando de 

dar andamento ao feito (fls. 46/47 ).

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo, assim, o feito, ficar aguardando indefinidamente a 

sua manifestação (fls.48/49).

4. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na inicial.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as 

baixas de estilo.

8. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 319130 Nr: 15508-46.2013.811.0002

 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 EDUARDO FONSECA DA FONSECA ME, 

CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S. A. ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:OAB/MT13.731

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:MT 16.168

 49. Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, hei por bem JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos dos autores, nos termos do artigo 487, I do 

CPC. 50. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes, que fixo 20% sobre o valor atualizado da 

causa.51. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.52. Eventuais valores 

depositados nos autos deverão ser levantados pelo requerido par ao 

abatimento do débito.53. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 434931 Nr: 3978-40.2016.811.0002

 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 J SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RABEL SABBADINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLF TALYS OSORSKI 

SANTIAGO - OAB:11406

 Vistos.

.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 438712 Nr: 6105-48.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL SOUZA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa.12. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias.13. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 381233 Nr: 27672-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDINE PINTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/SP: 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.8. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos.9. Procedo, neste ato, a baixa de restrição do bem realizado 

pelo sistema RENAJUD à fl. 75, conforme extrato anexo. 10. Custas 

processuais pagas na inicial.11. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.12. Às providências....

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 376664 Nr: 24294-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MARCELO ZACARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308, SERGIO SCHULZE - OAB:MT 16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920-B

 Vistos.

1. Considerando que nesta data julguei a ação de consignação em 

pagamento em apenso - Cód. 349138, e tendo em vista que a liminar do 

presente feito ainda não fora cumprida, concedo ao autor, o prazo de 5 

dias, para que pugne pelo que entender necessário.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 294421 Nr: 14533-58.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO FERNANDES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNO DE PAULA 

MILHOMEM - OAB:MT 17.720, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:

 Vistos.

.

1. O presente feito vem se arrastando desde o ano de 2012 sem que 

tenha ocorrido, até a presente data, a apreensão do veículo e a citação do 

requerido.

2. Desta feita, tratando-se de feito incluído na meta 2 do CNJ, concedo ao 

autor o prazo de 05 (cinco) dias para que dê o devido impulsionamento ao 

feito, de forma efetiva, de modo a dar solução à lide.

3. Em caso de inércia, intimem-se pessoalmente o autor a manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção da ação (CPC, art. 485)

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 296706 Nr: 17057-28.2012.811.0002

 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: JOÃO FERNANDES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB 

15.904, JOSEANE DOS SANTOS ROSA - OAB:16456, LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARROSO 

FONTELLES - OAB:119.910/RJ

 47. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, tão somente para afastar a cobrança da multa contratual e dos juros 

moratórios, devendo permanecer, contudo, a comissão de 

permanência.48. Considerando que o autor decaiu da maior parte dos 

pedidos, condeno-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 

2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade 

processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 49. 

AUTORIZO o levantamento da importância depositada nos autos, em favor 

do requerido, para fins de abatimento do débito.50. Transitada em julgado, 

não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, com as baixas de estilo.51. Após o trânsito, traslade-se cópia 

da presente decisão para os autos de busca e apreensão nº294421.52. 

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 300061 Nr: 20699-09.2012.811.0002

 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: JULIO CESAR TRILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB 

15.904, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: josè lídio alves dos santos - 

OAB:156.187, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/SP: 192.649

 49. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, tão somente para afastar a cobrança da tarifa de registro de 

contrato no valor de R$- 400,00 (quatrocentos reais), cuja restituição 

deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde 

a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC 

contados da data do desembolso, podendo ser compensado do saldo 

devedor, caso exista.50. Considerando que o autor decaiu da maior parte 

dos pedidos, condeno-o ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da 

gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º 

do CPC. 51. Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, 

ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de 

estilo.52. Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 674 de 693



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 306401 Nr: 2187-41.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR GONÇALO SUELY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Determino a expedição de mandado de citação do requerido, no 

endereço descrito no extrato do Infujud, que ora se junta.

2. Restando infrutífera a citação, venham-me os autos conclusos para 

apreciação do pedido de citação por edital.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 430021 Nr: 824-14.2016.811.0002

 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 FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDILENI JOSE DA COSTA TAMBORLIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 340014 Nr: 7976-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT/11546-A, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo novo e derradeiro prazo ao exequente para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeira o que entender necessário para o deslinde da 

ação.

2. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o exequente 

para que, em prazo igual manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de 

Processo Civil.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 301277 Nr: 22018-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRMARIA TEIXEIRA SILVA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: josè lídio alves dos santos - 

OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que entre a data do pedido e a hodierna transcorreu 

lapso superior ao requerido, INDEFIRO o pedido de dilação.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o exequente manifestar nos 

autos, requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do 

feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do 

feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451836 Nr: 12667-73.2016.811.0002

 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: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELL TONDIN EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT 17.147, PATRICIA BIONDO - OAB:51346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:MT 15.401

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerida para que, no prazo legal, retire em 

cartório petição e documentos de fls. 178/194 (páginas que estaram na 

contracapa dos autos)conforme decição de fls. 180.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 599392 Nr: 20158-29.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON RODRIGO DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI 

- OAB:905-A/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 17. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos 

Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil e 

condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º).18. Transitado em julgado, translade-se cópia da 

presente para os autos em apenso (Processo Cód.442235).19. Após, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. 20. Às 

providências. ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 304698 Nr: 314-06.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO FERNANDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002/MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

..

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 297979 Nr: 18468-09.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANA PAULA DE MATOS FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108.911/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 

20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO - OAB:8690

 Vistos.

1. Em que pese a manifestação da parte autora em fls. 109/109-verso, 

consigno que, o julgamento da demanda de busca e apreensão vê-se 

obstado, uma vez que impossível se mostra a consolidação da posse e 

propriedade de um bem que não se encontra em seu poder.

2. Por tal motivo, deixo de acolher o pedido de julgamento do feito e 

concedo ao autor, o prazo de 5 dias, para que pugne pelo que entender 

necessário para o deslinde do feito.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, 

para que em prazo igual, pugne pelo que entender necessários, sob pena 

de extinção.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 327165 Nr: 23487-59.2013.811.0002

 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: ERONDINA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENITO CID CONDE NETO - 

OAB:40147

 Vistos.

.

1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por BANCO GMAC S/A, 

às fls. 135/138, alegando contradição na sentença de fls. 134.

2. Aduz, o embargante, que a sentença foi contraditória uma vez que na 

sua parte dispositiva, homologou a desistência da ação pelo art. 485, VIII 

do CPC, ao invés de ter homologado o acordo realizado pelas partes 

(fls.129/132), a teor do disposto no art. 487, III, b do CPC.

3. Recurso intentado no prazo legal, consoante se infere da certidão de 

fls. 140vº.

 É o relatório.

DECIDO.

4. Conheço dos Embargos, na forma dos artigos 1.023 e seguintes do 

Código de Processo Civil, e acolho-os, todavia, não como omissão ou 

contradição, mas como existência de erro material, senão vejamos:

5. O artigo 1022, III do CPC preconiza o seguinte:

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

[...]

III - corrigir erro material.

6. In casu, vê-se claramente que houve erro material na decisão 

objurgada. Com efeito, as partes requereram a homologação do acordo de 

fls. 129/132, não havendo motivos para extinção com base no art. 485, VIII 

do CPC, consubstanciado na desistência da ação.

7. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1022, III do Código de Processo 

Civil, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para corrigir o erro 

material constante na sentença de fls. 134, substituindo-a, por inteiro, 

pelos termos que abaixo segue:

“Vistos.

1. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

2. 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.

3. Sem custas em razão da gratuidade deferida. Honorários advocatícios 

conforme pactuado.

4. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

5. Às providências”.

8. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 332310 Nr: 1044-80.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONDINA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIA DE ARAUJO SOUZA - 

OAB:10921

 Vistos.

.

1. Arquive-se com as baixas necessárias.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 105713 Nr: 1752-77.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título 

Extrajudicial proposta por BANCO FINASA S/A, em desfavor de JOSEFA 

DOS SANTOS OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da parte requerida, visto 

que até o momento não apresentou Embargos à Execução.

4. 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, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. No mais, expeça-se ofício ao Departamento Estadual de Trânsito do 

Estado de Mato Grosso, a fim de este proceder com a baixa da restrição 

sobre o veículo de placa JYP5545.

6. Custas pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 234511 Nr: 14499-88.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS, MICROEMP. E MICROEMP. CUIABÁ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL LUBRIFICANTES LTDA, JORGE 

ROBERTO NUNES LOPES, BÁRBARA DINIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego de Almeida Vargas 

Nunes - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Aportou aos autos petição do exequente (fls. 187/188), requerendo a 

penhora do veículo indicado na consulta realizada por meio do sistema 

Renajud (fls. 180).

2. Pois bem, cabe ressaltar que de acordo com o decreto-lei 911/69, o 

credor detém o domínio resolúvel e a posse indireta do bem até o integral 

pagamento, por outro lado o devedor detém a posse direta, não 

alcançando, ainda, a propriedade efetiva do bem.

3. Sendo assim, em análise ao extrato da consulta, observo que o veículo 

indicado é objeto de alienação fiduciária, de modo que impossibilita a 
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penhora deste, tendo em vista que o bem não é de propriedade da 

executada, motivo pelo qual indefiro o pedido de penhora.

4. No mais, manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender necessário para o deslinde da ação.

5. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, 

para que em prazo igual, manifeste interesse no prosseguimento da ação, 

sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

6. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 47366 Nr: 2498-18.2002.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALFARI DROGARIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:PR 56.918, 

RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 239397 Nr: 812-10.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECOLAR DECORAÇÕES PARA SEU LAR 

LTDA, WANDERLEY NASCIMENTO MAGALHÃES, ROSANGELA AIMER 

BOSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR 

- OAB:MT/ 8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 280211 Nr: 24101-35.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO MINOTT DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:MT 18.473-A, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:MT 21.442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por BV LEASING 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, em desfavor de ROBERTO MINOTT DO 

CARMO, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da parte requerida, visto 

que até o momento não apresentou Embargos à Execução.

4. 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, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Procedo, neste ato, a baixa na restrição judicial via Renajud (fls. 39), 

conforme extrato em anexo.

 6. Custas pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 411653 Nr: 17558-74.2015.811.0002

 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: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

ENVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAELVIO CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do 

Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei nº 10.931/04, 

confirmo a liminar concedida, consolidando nas mãos do requerente o 

domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de 

busca e apreensão.12. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre 

o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).13. Ciência ao Defensor Público 

Estadual.14. Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas e 

cautelas necessárias.15. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 402557 Nr: 12710-44.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTAÇÃO PRÓPRIA COMERCIO DE FRUTAS 

LTDA – EPP , EVAIR GONÇALVES DA SILVA, LUCINEI BATISTA DE 

SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 424538 Nr: 24364-28.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO MARTINS DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERSON JALES COSTA 

SALES - OAB:3977/MT

 25. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.26. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 

2º).27. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias.28. Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 579453 Nr: 9092-52.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DECOLAR DECORAÇÕES PARA SEU LAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A, LÁZARO JOSÉ GOMES 

JUNIOR - OAB:MT/ 8.194-A

 12. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos 

Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil e 

condeno os embargantes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º).13. Transitado em julgado, translade-se cópia do 

presente para os autos em apenso (Processo Cód. 239397), e 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. 14. Ciência 

ao Defensor Público.15. Às providências...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 586315 Nr: 12807-05.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO FERNANDES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 12. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos 

Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil e 

condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º).13. Transitado em julgado, translade-se cópia do 

presente para os autos em apenso (Processo Cód. 304698), e 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. 14. Ciência 

ao Defensor Público.15. Às providências...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 538714 Nr: 9251-29.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDES & SANTOS LTDA - ME, WANESSA 

PRISCILA MORAIS DOS SANTOS, AEKO IRACEMA TAGOE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 12. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos 

Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil e 

condeno a embargante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º).13. Transitado em julgado, translade-se cópia do 

presente para os autos em apenso (Processo Cód. 293560), e 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias. 14. Ciência 

ao Defensor Público.15. Às providências. ..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 543591 Nr: 11578-44.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEIDISTON DE SOUZA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, MILTON MARTINS MELO - OAB:3811, RENAN 

NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 Vistos.

1. Determino a remessa dos autos à Secretaria, a fim de que, certifique 

eventual trânsito em julgado da sentença de fls. 27/28.

2. Após, havendo a inexistência de pedido nos autos, proceda-se o 

desapensamento da ação de execução e remeta-os ao arquivo com as 

baixas de estilo.

 3. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 407030 Nr: 15143-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. N. LUNGUINHO CALÇADOS E VESTUARIO - 

ME, ADRIANA NUNES LUNGUINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do (a) 

devedor (a), conforme extrato em anexo.

3. Ademais, acolho pedido de busca de bens pelo sistema RENAJUD, 

conforme extrato de consulta em anexo.

4. Indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do devedor 

passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se pessoalmente o 

exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, no 

mesmo prazo citado, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do 

art. 485, § 1º do CPC.

5. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 417201 Nr: 20601-19.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMECADO TREVAO LTDA-ME, 

OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO, ADRIANA KEIKO FUJII 

CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o 

que entender necessário para o deslinde da ação.

2. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o exequente 

para que, em prazo igual manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de 

Processo Civil.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 424396 Nr: 24310-62.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR3 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7.199/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido de averbação da restrição judicial no prontuário do 

veículo indicado nos autos, através do sistema RENAJUD, visto que o 

veículo encontra-se em nome de terceiro, conforme se verifica em extrato 

anexo.

2. Manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que 

entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o 

autor pessoalmente, para que em prazo igual, dê o regular prosseguimento 

ao feito, sob pena extinção.

3. Às providências

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 399471 Nr: 11037-16.2015.811.0002

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDSON G V DA SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que comprove a 

devolução do veículo ao requerido, eis que o pedido de extinção 

pressupõe a retorno dos autos ao status quo ante.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 399874 Nr: 11274-50.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE SHOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 

LTDA, JOSÉ ANTONIO LOPES, RODO SHOP TRANSPORTES LTDA ME, 

LOPES & TORRES LTDA ME, AGROPECUÁRIA JK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERFEIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:11.322/MT

 Vistos.

1. Defiro o pedido do autor e passo a realizar a averbação da restrição 

judicial no prontuário do veículo indicado nos autos, através do sistema 

RENAJUD, conforme extrato em anexo.

2. Ademais, realizo a penhora dos veículos abaixo discriminados, de 

acordo o artigo 835, § 3º do CPC:

a) 1 Trator, marca: Volkswagem, modelo 35.300 1999/1999, placa 

JZD-5279, de propriedade de Rede Shop Comércio de Combustível 

Ltda-Me.

b) 1 Reboque, modelo Metalesp Maxitank 3E, 2013/2014, placa OAX-4376, 

de propriedade de Rede Shop Comércio de Combustível Ltda-Me.

c) 1 Caminhão, marca: Volvo, modelo VM 330, 2013/2013, placa 

OBG-6774, de propriedade de Rede Shop Comércio de Combustível 

Ltda-Me.

 d) 1 Semi Reboque, modelo: Tanque Inox, 2013/2013, placa OBH-2253, de 

propriedade de Rede Shop Comércio de Combustível Ltda-Me.

e) 1 Caminhão, marca: Mercedes Benz, modelo: 1318 6X2 3E,2004/2004, 

placa JZU-6655, de propriedade de Rede Shop Comércio de Combustível 

Ltda-Me.

f) 1 Caminhão, marca: Mercedes Benz, modelo: L1620 6X2 3E 2P, 

2003/2003, placa HRO-2392, de propriedade de Rede Shop Comércio de 

Combustível Ltda-Me.

g) 1 Caminhão, marca: Volkswagen, modelo: 23.200 TB C6X2 3E 

2P,2003/2004, placa DMS-1060, de propriedade de Rede Shop Comércio 

de Combustível Ltda-Me.

 3. Intimem-se os executados das respectivas PENHORAS, na pessoa de 

seu advogado ou pessoalmente (CPC. art. 841, §s 1º e 2º), e por este ato 

constituído DEPOSITÁRIO, servindo o extrato em anexo como TERMO nos 

autos (CPC - §1º, art. 845).

4. Na sequencia, expeça-se mandado de avaliação dos bens penhorados, 

e, sobre ela, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias.

5. Após, conclusos.

6. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 442235 Nr: 7898-22.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON RODRIGO DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

 3. Desta feita, indique o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora. Em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 443753 Nr: 8699-35.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMECADO TREVAO LTDA-ME, ADRIANA KEIKO 

FUJII CELESTINO, OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:MT 14.360, TARCISIO LUIZ BRUN - OAB:16191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 495569 Nr: 11385-63.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA GOMES DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 
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CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13.578-A, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:MT 12.090 - A

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Vistas à Defensoria Pública.

 3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 280894 Nr: 24823-69.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANKLYERSON BECHER PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 7. Caso venha o executado arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 

de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do 

pedido.8. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele 

dispositivo, façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo. 9. 

Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).10. Caso se 

verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os autos 

conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, § 

6º).11. Em caso de inércia do credor quanto ao item 3 desta decisão, 

intimem-se pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art. 485, § 1º do CPC, e consequente cancelamento da 

indisponibilidade ora realizada.12. Às providências...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 281493 Nr: 208-78.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEIDO DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:18728-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 282440 Nr: 1241-06.2012.811.0002

 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: SANDRO SHIGUEMI DOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 12.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.165, Gustavo R Goes Nicoladelli - OAB:8.927 OAB/SC

 34. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, tão somente para afastar os juros moratórios e multa contratual no 

período de inadimplência, permanecendo, todavia, a comissão de 

permanência.35. Considerando que o autor decaiu da maior parte dos 

pedidos, condeno-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 

2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade 

processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 36. 

Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam 

os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.37. Traslade-se 

cópia da sentença para os autos de Busca e Apreensão nº 433388, tão 

logo ocorra o trânsito em julgado.38. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 279055 Nr: 22750-27.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD, INCORPORADORA DA 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, 

MICROEMPRESÁRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDISTON DE SOUSA BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido da parte exequente requerendo a inclusão do nome 

da parte executada em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD).

2. Pois bem. Inicialmente, verifica-se que a inclusão do nome do devedor 

em cadastros de inadimplentes é uma medida judicial facultada ao 

magistrado, de acordo com o § 3º, do artigo 782, do CPC e deve ser 

utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor 

realizá-la.

3. Contudo, tal medida judicial se aplica à execução definitiva de título 

judicial, nos termos do § 5º do citado artigo, conforme vejamos:

 “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos 

executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

 (...)

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome 

do executado em cadastros de inadimplentes.

(...)

§ 5º O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título 

judicial.”

4. Logo, considerando que o crédito pretendido pelo exequente na 

presente ação é oriundo de título extrajudicial, o que impede a aplicação da 

norma contida no § 3º, do artigo 782, do CPC, o pedido de inclusão do 

nome da parte executada em cadastro de inadimplentes deverá ser 

indeferido.

5. Ademais, cumpre ressaltar que, a inclusão do nome da parte executada 

em cadastro de inadimplentes é um procedimento que pode ser realizado 

pelo próprio exequente, independentemente de intervenção judicial.

6. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte 

executada em cadastro de inadimplentes.

7. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao exequente, a fim de dar 

andamento útil ao feito, requerendo o que entender necessário.

8. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para que, em 

igual prazo, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

de extinção (art. 485, § 1º do CPC).

9. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 266923 Nr: 8217-63.2011.811.0002

 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): JOSE REINALDO FERREIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

 1. Em que pese a manifestação da parte autora em fls. 112, consigno que, 

o julgamento da demanda de busca e apreensão vê-se obstado, uma vez 

que impossível se mostra a consolidação da posse e propriedade de um 

bem que não se encontra em seu poder.

2. Por tal motivo, deixo de acolher o pedido de julgamento do feito e 

concedo ao autor, o prazo de 5 dias, para que pugne pelo que entender 

necessário para o deslinde do feito.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, 

para que em prazo igual, pugne pelo que entender necessários, sob pena 

de extinção.

4. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 271202 Nr: 13402-82.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERINO APARECIDO RIGILIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16.940-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 271661 Nr: 12726-37.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRA & SILVA LTDA EPP, KLEYWERSSON 

ZEFERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, DAUANY SGARAVATTI - OAB:18926/MS, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 239396 Nr: 816-47.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS 

CONFIANÇA LTDA - ME, WLADIMIR THOMAZ DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:MT 4.455, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - 

OAB:5019/MT

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no mesmo prazo citado, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 259011 Nr: 18548-41.2010.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CÉSAR MAGALHÃES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB 

15.904, JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 12.350

 Vistos.

.

1. Concedo ao requerido o prazo de 05 (cinco) para que requeira o que 

for necessário para o deslinde da ação.

2. Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas 

necessárias.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 242723 Nr: 3904-93.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICINA MECÃNICA MIL CAR AUTO SERVIÇOS 

LTDA, FERNANDO HAIS, CAROLINA GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 108375 Nr: 4310-22.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON.CRED. MUTUO DOS COM. DE 
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MED. PERFUMARIA E COSMÉTICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H F DE CASTILHO NETO, HERMOGENES 

FLORENCIO DE CASTILHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.208, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: POLIANA OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:14.467/MT

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira, abatendo os valores já levantados (fls. 213 e 

235).

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 112805 Nr: 8420-64.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERICHI - 

OAB:OAB/MT 905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. 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.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 207090 Nr: 2975-31.2008.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTAK MODAS, GONÇALINA BARROS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese o pedido de indisponibilidade financeira nas contas da 

requerida (fls. 103/104), verifico a ausência de previsão legal para tal ato 

nas ações de conhecimento, motivo pelo qual deixo de acolher o pedido do 

autor.

2. Assim, concedo a parte autora, o prazo de 5 (cinco) dias, para se 

manifestar com o intuito de regularizar a citação dos requeridos.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para que em prazo igual manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 320300 Nr: 16686-30.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON VEIGA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ANTONIO CARLOS - 

OAB:20710/MT

 Vistos.

.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, em fase de Cumprimento de 

Sentença, onde é credor GERSON VEIGA DE SOUZA em face de 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

2. Consoante se depreende dos autos, iniciada a fase de cumprimento de 

sentença a devedora (instituição financeira) foi intimado a dar 

cumprimento à obrigação sofrida nos autos. Decorrido o prazo, 

procedeu-se com a penhora nos ativos financeiros do executado visando 

a garantia da dívida.

3. O executado foi intimado para apresentar impugnação à penhora, 

todavia, quedou-se inerte (fls. 80).

4. Por fim, comparece a executada para informar que efetuou o depósito 

do débito no valor de R$-21.008,00, postulando pela extinção do feito pelo 

cumprimento da obrigação.

5. Pois bem. Vejo que a obrigação foi integralmente satisfeita com a 

penhora realizada às fls. 78/79, razão pela qual a extinção do feito é 

medida que se impõe.

 6. Por conseguinte, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente processo, 

conforme dispõe o artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

considerando que foi satisfeita a obrigação.

7. Dessa forma, DEFIRO o levantamento da importância penhorada às fls. 

78/79, em favor do exequente, mediante a expedição de alvará judicial, 

cujos dados bancários já foram informados às fls. 75.

8. Autorizo o levantamento da importância depositada pelo devedor, em 

excesso, devendo, para tanto, informar os dados bancários no prazo de 5 

(cinco) dias.

9. Após, com o trânsito em julgado e procedidas as anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

10. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 320859 Nr: 17265-75.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIMAURA LAUDELINA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 29. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos 

autos.30. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10 % sobre o valor da causa (CPC, 

art. 85). 31. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias.32. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 294868 Nr: 15039-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO & GOMES LTDA ME, MAURO 

ANGELO, EDMILSON GOMES, MARLA MÔNICA FAGUNDES CARDOSO, 

ELAINE CRISTINA MANZANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT, RAFAELA GALESKI BELO - OAB:20401/O, SERVIO 

TÚLIO BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

1. Tendo em vista que os executados até o presente momento não 

quitaram a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros dos 

executados, até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que 

ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 293560 Nr: 13555-81.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDES & SANTOS LTDA - ME, 

WANESSA PRISCILA MORAIS DOS SANTOS, AEKO IRACEMA TAGOE 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAFAEL GOMES DE 

CARVALHO - OAB:10.891, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:MT 17.513/O

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 313836 Nr: 10063-47.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. CORREIA DE OLIVEIRA COMÉRCIO - ME, 

JOSÉ APARECIDO CORREIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no mesmo prazo citado, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 352724 Nr: 17815-36.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEANSING S.A, SOLANGE ALVES DA 

SILVA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE ALVES DA SILVA MEDEIROS, 

BANCO ITAULEANSING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 13.352, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT

 29. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulado na petição inicial, e consolido o autor 

definitivamente na posse do veículo marca VOLKSWAGEN, modelo GOL 

1.0 GIV, placa NUC-6958, chassi 9BWAA05WXBP030959, tornando a 

liminar definitiva, sendo que com a reintegração, fica facultada a venda 

extrajudicial do bem e expedição de novo certificado do registro do veículo 

no nome do credor ou de terceiro indicado, na forma estabelecida nos 

arts. 2º e 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.30. Todavia, deverá ser 

observado o disposto na Súmula 564-STJ: “No caso de reintegração de 

posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da 

importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o 

valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto 

contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva 

diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto 

de outras despesas ou encargos pactuados”.31. Quanto a Reconvenção, 

com base na fundamentação supra, com espeque no art. 487, I, do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTES, os pedidos da reconvenção.32. Por 

conseguinte, condeno a requerida/reconvinte no pagamento das 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo na 

monta de 10% sobre o valor atualizado da causa, todavia, sendo a 

requerida/reconvinte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará 

suspensa a sua condenação nos ônus da sucumbência.33. Transitada em 

julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.34. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 379555 Nr: 26396-40.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MT - SICREDI S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO TURCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 6266 Nr: 10801-26.1999.811.0002

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FREITAS MARTINS, KATHE MARIA 
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KOHLHASE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SERGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:MT/ 4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 349138 Nr: 15160-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON MARCELO ZACARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 64. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, a fim de afastar a cobrança da TAXA DE GRAVAME no valor de R$ 

55,00 (cinquenta e cinco reais).65. Considerando que o requerido decaiu 

da parte mínima dos pedidos, condeno o autor ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor 

da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em 

razão da gratuidade processual deferida em favor do autor, nos termos do 

art. 98, § 3º do CPC.66. Transitada em julgado, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as 

baixas de estilo.67 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 343060 Nr: 10335-07.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS FASAUTO LTDA EPP, ADILSON 

JOSÉ JAMARINO, AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - OAB:MT 

12.406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o 

que entender necessário para o deslinde da ação.

2. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o exequente 

para que, em prazo igual manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de 

Processo Civil.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 371370 Nr: 20467-26.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORECAR MECANICA DE AUTOMÓVEIS - ME, 

CLAUDIO ALESSANDRO BOREGAS, EVYLA TATIANE MONTEIRO 

BOREGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de execução proposta por IRESOLVE COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A em face de, 

BORECAR MECANICA DE AUTOMÓVEIS –ME E OUTROS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito (fls. 109/110).

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo, assim, o feito, ficar aguardando indefinidamente a 

sua manifestação (fls.111/112).

4. Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

5. Custas pagas na inicial.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 313863 Nr: 10091-15.2013.811.0002

 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: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA RENATA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por BANCO ITAÚ-UNIBANCO 

S/A, em face de VANIA RENATA DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do exequente quedou-se 

inerte, deixando de dar andamento ao feito (fls. 97/98).

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o exequente 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo, assim, o feito, ficar aguardando indefinidamente a 

sua manifestação (fls.99/100).

4. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

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.

8. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 313933 Nr: 10159-62.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR TRILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB 

15.904, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 11. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 
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consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.12. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa.13. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias.14. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295750 Nr: 16012-86.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FAUSTINO CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:17750/OAB/MS

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar as partes, para que em 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, acerca do cálculo efetuado pelo 

contador judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 333017 Nr: 1671-84.2014.811.0002

 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: EDGAR GONÇALO SUELY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO WALDINAH PAGANOTTO 

DE PAIVA - OAB:12054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela Lemes Ferreira - 

OAB:16.347 MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MS 7.161, 

THIAGO NORONHA BENITO - OAB:11127

 51. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do CPC e condeno 

a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 

10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, 

sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual 

deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. 52. Transitada 

em julgado, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.53. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 322629 Nr: 19049-87.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER PEREIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INACIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:20.100/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão em que a autora, em petitório 

lançado nos autos, requereu a desistência da ação.

2. Assim, considerando que o requerido sequer foi citado da ação, 

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.

3. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

4. Custas pagas na distribuição.

 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77743 Nr: 512-24.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÍCIA COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA, OVÍDIO SOARES DA SILVA, DERLY SOARES DA SILVA, CLARICE 

BASSALOBRE DA SILVA, MARIA AUXILIADORA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/PR, GUSTAVO R. GÓES NICODELLI - OAB:OAB/MT 

17.980 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DP DE MT, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar as partes, para que em 05 (cinco) dias, 

manifestem-se acerca do pedido do contador judicial em fls. 438.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 104777 Nr: 885-84.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elione Izete de Souza 

Gomes - OAB:7118-B

 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 pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no mesmo prazo citado, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 101253 Nr: 10406-87.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNDO DAS PANELAS LTDA ME, JOZEMAR 

EVERTON SANTIAGO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do(a) executado(a), até 

o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 

854, do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a existência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), 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 05 (cinco) dias, nos 

termos previstos no art. 854, § 3º, I e II do CPC.

4. Caso venha o executado arguir a matéria descrita no inciso I, acima 

referenciado, intimem-se o exequente a manifestar-se sobre ela no prazo 
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de 05 (cinco) dias, remetendo-se, após, conclusos para análise do pedido.

5. Havendo manifestação apenas quanto ao item II daquele dispositivo, 

façam-se os autos conclusos para apreciação do pedido, 

independentemente de manifestação da parte contrária, eis que a 

indisponibilidade excessiva pode ser cancelada, de ofício, pelo juízo.

 6. Se, contudo, rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, independentemente de 

lavratura de termo, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

7. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

8. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 113009 Nr: 8630-18.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT/11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. 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.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 98976 Nr: 8448-66.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA VERA CASARIN ME-MERCADO JK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO ROBERTO A DOS REIS - 

OAB:6.710, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 233742 Nr: 13737-72.2009.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO JUSTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 243562 Nr: 4695-62.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS CREPALDI INACIO, IZAIAS CREPALDI 

INÁCIO, LAUDENIR ALBERTINO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente a 

planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise do pedido de 

indisponibilidade financeira.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 239568 Nr: 945-52.2010.811.0002

 AÇÃO: Depósito->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 BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:MT 8.922-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12.410A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 239639 Nr: 1001-85.2010.811.0002

 AÇÃO: Depósito->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 FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 
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dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no mesmo prazo citado, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 256742 Nr: 14919-59.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L S DE CARVALHO & CIA LTDA-ME, LUCIANA 

SILVA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por 

BANCO ITAÚ S/A em face de L.S DE CARVALHO & CIA LTDA ME e 

LUCIANA SILVA DE CARVALHO, todos 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, 

conforme fls. 103/104.

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 dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.

4. Custas recolhidas na inicial.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 250658 Nr: 9965-67.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITOS DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS-MICROEMPRESÁRIOS E...

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORÁRIA VÁRZEA GRANDE LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16.208, Diego de Almeida Vargas Nunes - OAB:10220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que entre a data da ultima atualização da planilha de 

débito e a hodierna transcorreu lapso superior a 6 (seis) anos, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente apresente nova planilha 

atualizada do débito.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 270052 Nr: 11945-15.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANITA CASTRO PORTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NERIS - OAB:232751 

SP, DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a inércia da parte autora (fls. 147/150), remeta-se estes 

autos ao arquivo com as baixas de estilo.

2. Às providências.

 ...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 519046 Nr: 1540-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO FONSECA DA FONSECA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414-OAB-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660/mt

 Vistos.

1. Considerando que nesta data julguei a ação de revisional de contrato 

em apenso - Cód. 319130, e tendo em vista que a liminar do presente feito 

ainda não fora cumprida, concedo ao autor, o prazo de 5 dias, para que 

pugne pelo que entender necessário.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 441422 Nr: 7508-52.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SJA SUPERMERCADOS EIRELI - EPP 

(SUPERMERCADO CASA DO POVO), SAYURI JULIANA AIHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeira o 

que entender necessário para o deslinde da ação.

2. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o exequente 

para que, em prazo igual manifeste seu interesse no prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de 

Processo Civil.

3. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 433418 Nr: 3062-06.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. A. DE FAVERE PERFURAÇÃO DE POÇOS 

ARTESIANOS - ME, SILVIO ALCIDES DE FAVERE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZADORA CLEMENTE - 

OAB:OAB/MT 18.864, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 
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Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 444895 Nr: 9339-38.2016.811.0002

 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): MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20.732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/MT

 Vistos.

.

1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, em desfavor de MARCOS ANTONIO 

RODRIGUES DA COSTA, ambos qualificados nos autos, visando a 

apreensão do bem descrito na exordial.

 2. Aportou aos autos, petição do autor, informando que a parte requerida 

realizou o pagamento das parcelas que ensejaram a propositura da 

presente ação, requerendo, portanto, a extinção do feito pela perda 

superveniente do objeto.

3. Pois bem. Uma vez pago o débito, perde-se o objeto da ação de busca e 

apreensão, ensejando à extinção do feito.

4. Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito.

 5. Custas pagas na distribuição.

6. Após o trânsito em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 423811 Nr: 24010-03.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO- SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI ANTONIOLLI SILVA EPP, LENI 

ANTONIOLLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 588546 Nr: 14088-93.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS CREPALDI INACIO, IZAIAS CREPALDI INÁCIO, 

LAUDENIR ALBERTINO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO PISSINI ESPINDOLA - 

OAB:OAB/MS 6.817

 15. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos 

Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil e 

condeno os embargantes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º).16. Transitado em julgado, translade-se cópia da 

presente sentença para os autos em apenso (Processo Cód. 76000) e 

após, remeta-os ao arquivo com as baixas necessárias. 17. Ciência a 

Defensora Pública.18. Às providências...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 588547 Nr: 14089-78.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJA SUPERMERCADO EIRELE - EPP, SAYURI JULIANA 

AIHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 15. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos 

Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil e 

condeno os embargantes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º).16. Transitado em julgado, translade-se cópia da 

presente sentença para os autos em apenso (Processo Cód. 441422) e 

após, remeta-os ao arquivo com as baixas necessárias. 17. Ciência a 

Defensora Pública.18. Às providências...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 586320 Nr: 12811-42.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT 12.406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12.410A

 15. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos 

Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil e 

condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º).16. Transitado em julgado, translade-se cópia da 

presente sentença para os autos em apenso (Processo Cód. 343060) e 

após, remeta-os ao arquivo com as baixas necessárias. 17. Ciência a 

Defensora Pública.18. Às providências...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423613 Nr: 23894-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA 

ME, DIJEVERSON SOARES PINTO, MARCIO ROBERTO MOMBELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 
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autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 586349 Nr: 12832-18.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRMARIA TEIXEIRA SILVA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO A. SANTOS - OAB: 

20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 15. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos 

Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil e 

condeno a embargante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º).16. Transitado em julgado, translade-se cópia da 

presente sentença para os autos em apenso (Processo Cód. 301277) e 

após, remeta-os ao arquivo com as baixas necessárias. 17. Ciência à 

Defensora Pública.18. Às providências...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 587529 Nr: 13532-91.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Arcanjo Damas Filho 

- OAB:4.482

 15. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes nos 

Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 

318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil e 

condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º).16. Transitado em julgado, translade-se cópia da 

presente sentença para os autos em apenso (Processo Cód. 340014) e 

após, remeta-os ao arquivo com as baixas necessárias. 17. Ciência à 

Defensora Pública.18. Às providências...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 571253 Nr: 4593-25.2019.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOI AGROPECUARIA LTDA ME, VILSON DELMAR 

THEVES, HELENA SOUZA THEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 Vistos.

1. BOI AGROPECUARIO LTDA ME, VILSON DELMAR THEVES e HELENA 

SOUZA THEVES, qualificada nos autos, opôs os presentes Embargos à 

Execução, em desfavor de ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS, também qualificado nos autos.

 2. Aportou aos autos em apenso (Cód. 301565) a petição encartada às 

fls. 127-v, pela qual a parte exequente requer a desistência da ação, 

sendo o mesmo devidamente homologado.

É o relatório. Decido.

3. Melhor analisando o feito, verifico que diante do acordo firmado nos 

autos em apenso, é certo que os presentes embargos perderam seu 

objeto.

4. A jurisprudência do nosso egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA é farta na 

linha do entendimento acima esposado:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXEQUENTE QUE 

INFORMOU O PAGAMENTO DO TRIBUTO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO 

FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. SUPERVENIENTE PERDA DO 

OBJETO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANÁLISE DO RECURSO DO 

EMBARGANTE PREJUDICADA.

"'Extinta a execução fiscal pela quitação integral da dívida, devem ser 

também extintos o processo dos embargos do devedor, em face da 

superveniente perda do objeto e consequente ausência do interesse de 

agir. ’’

(PROCESSO Nº 0001940, DES. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara 

de Direito Público, Julgado em 13/08/2019).

5. De fato, diante dos argumentos acima alinhavados não faz sentido o 

prosseguimento desse feito. Afinal, decorre da própria lógica do 

processo, mormente porque houve a perda superveniente do objeto da 

demanda, não tendo os embargantes, interesse processual em seu 

seguimento.

6. Posto isso, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito.

 7. Custas e verbas honorárias conforme pactuado.

8. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos om as baixas de 

estilo.

9. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16815 Nr: 3336-63.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL PEREIRA DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:MT 4.265, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:MT 15.729/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO ANTONIO RIBEIRO - 

OAB:1422/MT

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 305220 Nr: 884-89.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M DE J. SILVA CONFECÇÕES E SERVIÇOS ME, 

MARCIA DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

 3. Desta feita, indique o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora. Em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 306808 Nr: 2626-52.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1068220/2/2020 Página 689 de 693



NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA ( FUNDO )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 301565 Nr: 22316-04.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOI AGROPECUARIA LTDA ME, VILSON 

DELMAR THEVES, HELENA SOUZA THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por ATIVOS S.A 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em desfavor de BOI 

AGROPECUARIO LTDA ME, VILSON DELMAR THEVES e HELENA SOUZA 

THEVES, todos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (fls. 

127-v).

 3. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 316556 Nr: 12931-95.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S DE O SANTANA ME( DANDAUTO 

AUTOMOVEIS), SIMONE DE OLIVEIRA SANTANA, ADAILTON ANTONIO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 334809 Nr: 3811-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS - EPP, Maria José de 

Fiqueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:33237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por ITAÚ 

UNIBANCO S/A em desfavor de SAVELL AUTO MOLAS – EPP e MARIA 

JOSÉ DE FIGUEIREDO, todos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (fls. 

97).

 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da parte requerida, visto 

que sequer fora citada.

4. 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, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 331212 Nr: 27509-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREITEIRA CIDEFRAN DE LADRILHAGEM 

LIMITADA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA MOURA DA ROSA 

LYVIO - OAB:, CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO - OAB:, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

ITAULEASING S/A em desfavor de EMPREITEIRA CIDEFRAN DE 

LADRILHAGEM LIMITADA – ME, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (fls. 

138).

 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da parte requerida, visto 

que sequer fora citada.

4. 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, c/c artigo 925, 
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ambos do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 372340 Nr: 21137-64.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER VALMOR COMPAGNONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14.282

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

 3. Desta feita, indique o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora. Em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340385 Nr: 8245-26.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRTES DO ESPIRITO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 22685/O, ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - 

OAB:22661-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, PAULO EDUARDO MELILLO - OAB:sp 76.940, 

RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A-MT

 Certifico que no movimento "Impulsionamento por Certidão - Atos 

Ordinatórios” de 20/01/2020, foi disponibilizado no DJE nº 10661, de 

22/01/2020 e publicado no dia 23/01/2020, não constou o nome do novo 

patrono nomeado pelo requerido em fls. de nº 215/224, desse modo, 

faço-lhes nova intimação, para que se manifestem nos autos, no prazo de 

05 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário, acerca do item 08 

da decisão de fls. 205.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 391590 Nr: 6319-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA DE SOUZA CANUTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT, THIAGO MELLO DE OLIVEIRA - OAB:10.188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no mesmo prazo citado, sob pena de extinção e arquivamento, 

nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 381477 Nr: 27858-32.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA LOCADORA DE VEICULOS LTDA – 

ME, ISNEL LEITE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por ITAÚ 

UNIBANCO S/A, em desfavor de ALMEIDA LOCADORA DE VEICULOS 

LTDA – ME e ISNEL LEITE DE ALMEIDA, todos devidamente qualificados 

nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação (fls. 

126).

 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da parte requerida, visto 

que sequer fora citada.

4. 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, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Procedo neste ato a liberação da importância bloqueada nas contas dos 

executados às fls. 93/95.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas pagas na distribuição.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 283008 Nr: 1830-95.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD TURBO DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA ME, JOSE DORANDIO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

..
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 289006 Nr: 8502-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DALLA VECHIA, JAIR DEMÉTRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904, 

JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - OAB:OAB/MT 12.350, LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-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 pela instituição financeira, 

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, com a imediata transferência do montante indisponível 

para a conta de depósitos judiciais (CPC, art. 854, §5º).

5. Caso se verifique o pagamento da dívida, por outro meio, façam-se os 

autos conclusos para o cancelamento da indisponibilidade (CPC, art. 854, 

§ 6º).

6. Por derradeiro, considerando a existência de indisponibilidade 

excessiva, determino o desbloqueio do valor remanescente, nos ativos 

financeiros do devedor, tendo em vista que tal medida pode ser adotada 

de ofício pelo Juízo.

7. Às providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 273429 Nr: 16087-62.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M P M COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA (ZIP 

ZAP GÁS), MARCOS ANTONIO PEREIRA, PAULA CHABAN PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que os executados M.P.M COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA 

LTDA e MARCOS ANTÔNIO PEREIRA, até o presente momento não 

quitaram a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os 

demais bens a ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do 

CPC, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros dos 

devedores até o limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do mesmo códex, conforme extrato em anexo.

2. Com relação ao pedido de arresto em desfavor da executada PAULA 

CHABAN PEREIRA o art. 854, do CPC, viabiliza a indisponibilidade nos 

ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à gradação prevista 

no art. 835, I, do mesmo código.

 3. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 4. Assim, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos da executada, na 

modalidade de arresto, até o limite do débito indicado nos autos, via 

BACENJUD, conforme extrato da operação que ora se junta.

5. Todavia, por serem ínfimos os valores bloqueados e, levando-se em 

consideração os gastos para a transferência de tal valor para conta de 

Depósitos Judiciais, procedo ao cancelamento da indisponibilidade.

 6. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerendo o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

7. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 215249 Nr: 10592-42.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONY JOSEMILSON DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690, ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - OAB:4747

 Vistos.

1. Considerando a inércia da parte autora na fase de cumprimento de 

sentença (fls. 74 e 76/78), remeta os autos ao arquivo com as baixas de 

estilo.

2. Às providências.

 ...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 485118 Nr: 5101-39.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES EVANGELISTA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEUDES NAZARE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:4.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Vistos.

1. Em que pese a decisão de fls. 40, concedo o prazo de 05 (cinco) dias 

para as partes especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

2. Com a resposta nos autos, conclusos.

3. Às providências.

..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 486803 Nr: 6129-42.2017.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES EVANGELISTA OLIVEIRA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEUDES NAZARE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:4276

 Vistos.

1. Acolho pedido de busca de bens pelo sistema INFOJUD, conforme 

extrato de consulta em anexo.

2. Caso reste positiva a busca, mantenham as informações em pasta 

própria, junto à Secretaria, nos termos do art. 477 da CNGC, dando ciência 

do seu conteúdo ao interessado e certificando no processo essa 

ocorrência.

 3. Manifeste-se o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o 

que entender necessário. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

o exequente pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste interesse 

no prosseguimento da ação, sob pena extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

...
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